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نحن في الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات موجودين للمساعدة في تمكين
المنظمات من معالجة التحديات التي تواجهها
في طريقها نحو التنمية المستدامة .كما أننا
نسعى لتقديم الدعم لهم لتحقيق إمكاناتهم
ألن المسؤولية االجتماعية ال تقتصر فقط
على مكافحة الحرائق وإصالح األعطال ،بل هي
تكمل وتعزز
أداة جوهرية لخلق القيمة التي ّ
األهداف التشغيلية واستراتيجية األعمال.

إن سعينا في الشبكة العربية للمسؤولية
َّ
االجتماعية للمؤسسات واضح وبسيط
حيث يتمثل بدفع عجلة التنمية المستدامة
في المنطقة العربية .لكن الرحلة لتحقيق
ذلك ال تقتصر فقط على التعمق في معنى
المسؤولية االجتماعية واآلثار المترتبة عليها
في المنطقة.
وكأي هدف في بيئة العمل المتقلبة
والمعقدة اليوم ،يوجد تحديات على مستويات
متعددة .من أين نبدأ؟ كيف يمكننا اكتساب
المهارات الالزمة؟ أين نتلقى المشورة
المهنية؟ كيف نوازن بين استثماراتنا
االجتماعية وأهداف العمل الخاصة بنا؟ مع
من نعقد شراكات فعالة؟ كيف يمكننا قياس
أثر االستثمارات االجتماعية؟ كيف نوازن بين
احتياجات جميع أصحاب المصلحة لدينا مع
الحفاظ على سعادتهم ورضاهم؟
يعتبر تغير المناخ اليوم مشكلة ملحة أكثر
من أي وقت مضى ،فالطاقة المتجددة
والقطاعات المختلفة تشهد تغيرات جذرية
منها :المطالبة بوضع استراتيجيات تحولية
حلوال
رئيسية وعقد الشراكات التي تقدم
ً
ً
ً
حقيقيا .فلم يعد من الممكن
وتأثيرا
شاملة
أن نعتبر التبرعات بآجال قصيرة مستوفية
الحتياجات المسؤولية االجتماعية للشركات
كما كانت تعتبر في السابق.

احتفلنا هذا العام بمرور عقد على تأسيس
الشبكة ،شهدنا خالله تطور المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في المنطقة العربية،
كقوة رئيسية في تشكيل البيئة الطبيعية.
وتقترن معرفتنا الفريدة مع إيماننا الصادق
إن
وشغفنا المستمر إلزدهار المناطقَّ .
مصداقيتنا وخبرتنا في تقديم المنتجات
والخدمات المتعلقة باالستدامة تجعل الشبكة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ما
هي اليوم :الشبكة المعتمدة والمختارة.
تعتبر االستدامة اليوم أولوية بالنسبة
لالستراتيجيات الوطنية في العالم العربي وال
يحدها سوى عامل الوقت قبل أن يتم فرض
هذه األولوية على مؤسسات القطاع الخاص
ً
أخيرا لمستوى معرفة
والعام .لقد وصلنا
ندرك من خالله أن الحلول للمشاكل المعقدة
التي تؤثر على بيئتنا ،اقتصاداتنا وشعوبنا
ال يمكن حلها إال من خالل أطراف متعددة.
وحدها المنظمات التي قامت بتوجيه أعمالها
نحو االستدامة بطرق مبتكرة ،هي القادرة
أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في الرحلة
إن القضايا االجتماعية والبيئية
نحو التغييرَّ .
ً
واالقتصادية معقدة ومترابطة تماما كحلولها.
المستقبل يدعونا ،هل أنت مستعد؟
حبيبة المرعشي
الرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات
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المقدمة
“النظام هو مجموعة من العناصر المترابطة التي تشكل وحدة متكاملة ذات خصائص الكل
بدال من خصائص العناصر الفردية .هذا التعريف هو صالح ألي خلية ،كائن حي ،مجتمع ،أو
ً
مجرة” - .كاثيا السزلو

هذه الكلمات ترن بالتأكيد جرس االستدامة .المسؤولية
هي عمل شامل ومترابط وال يمكن أن تكون معزولة
عن العمليات واألرباح والمبيعات أو أي جانب من
جوانب المنظمة التي قد تعتبر ذات صلة بتأثيرات
استدامتها .التكامل والفهم العميق لالستدامة على
أنها محور أساسي يدور حولها كل شيء كان المحرك
الرئيسي ألنشطتنا في الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات خالل العام.

باللغة العربية حول مبادرة اعداد التقارير العالمية
باستخدام االصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات .G4
األمر الذي ّ
شكل خطوة كبيرة لإلبالغ عن االستدامة
في المنطقة وستساعد حتما المنظمات الخاصة
والعامة على االلتزام باإلفصاح عن أداء استدامتها.
ً
حصريا للشبكة العربية للمسؤولية
هذا اإلنجاز ال يزال
االجتماعية للمؤسسات بين مراكز التدريب المعتمدة
في المنطقة.

لقد كان عام  2014في بالغ األهمية بسبب الخطوات
اإليجابية التي اتخذت نحو النمو النوعي والكمي
للشبكة ،حيث أقمنا شراكات جديدة وتوسعنا في
ً
دائما الحافز الذي استمر في
نطاق شبكتنا .كما كنا
توفير منصة لمنظمات القطاعين العام والخاص
لتبادل الخبرات عن التحديات واألهداف المشتركة
والسعي لتحقيق التآزر للعمل المشترك .إيماننا
األساسي هو أن الوعي والمشاركة هما المفتاح
الرئيسي لخلق القيمة التي ستمكن الشركات من األداء
بمسؤولية وعلى نحو مستدام.

وعلى صعيد آخر ،تفخر الشبكة بكونها أصدرت
الطبعة الرابعة من أفضل الممارسات في المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات .ويعتبر هذا التقرير أداة بحثية
تساعد في عرض األمثلة واألطر المبتكرة والناجحة
ألداء االستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي
والمشرق العربي وشمال أفريقيا .باإلضافة لذلك،
يقدم التدريب أمثلة عن نطاق واسع من الصناعات
ِّ
وأنواع المنظمات ،إذ يشمل منظمات من قطاع
النفط والغاز ،والتعليم ،والخدمات المالية ،والخدمات
اللوجستية ،وغيرها .األمر الذي يؤكد على حقيقة أن
االستدامة هي التي تنطبق على جميع المنظمات
ويمكن أن تمارس في المنظمات الصغيرة أو الكبيرة
والمتعددة الجنسيات.

واصلنا تركيزنا خالل العام الماضي على تغيير العقليات
في المنظمات العاملة في المنطقة وتقديم التعريف
تحوال
الصحيح للمسؤولية االجتماعية .وأدى هذا إلى
ً
ً
كبيرا في مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
من اعتبارها جزء من التسويق للمنظمة أو ميزانية
مكون أساسي يصب في صلب
األعمال الخيرية إلى
ّ
عملياتها اليومية .وعالوة على ذلك ،يجب االعتراف
بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات أنها أداة خلق
ً
ً
أساسيا في إنشاء استراتيجيات
وعنصرا
القيمة
النمو في المستقبل .االزدهار االجتماعي والبيئي
واالقتصادي الحقيقي ال يمكن أن تتحقق قيمته إال
من خالل االعتراف بالمسؤولية االجتماعية كأولوية
للقطاع الخاص بقدر ما هو للحكومة.
وبناء على الرغبة في خلق الوعي وتثقيف المنظمات
للنهوض بالمسؤولية االجتماعية في العالم العربي،
نفذت الشبكة  9برامج تدريبية حول االستدامة
والمسؤولية االجتماعية وورش عمل في العام .2014
وضمن سعينا إليجاد طرق جديدة إليصال مفهوم
المسؤولية االجتماعية ،أجرينا أول تدريب معتمد
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فضال عن كونه أداة تعليمية ،فإن الهدف المقصود
ً
من اعداد تقرير أفضل الممارسات هو إلهام المنظمات
من خالل عرض قصص الفائزين بالجائزة العربية
ً
أيضا اعتراف
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .وهو
من الشبكة بجهود المنظمات التي استثمرت في
تحقيق مكانتها المميزة بين القادة.
بسبب نجاحنا الرائد في الدورة الـسادسة من منتدى
وجوائز الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات لعام  ،2013عملنا جاهدين لجعل الدورة
السابقة تفوق توقعات الجميع .حيث تلقينا اكبر
عدد من المشاركين منذ تأسيس الشبكة ،بواقع 155
مشاركة من  26قطاعا عبر  13دولة عربية في عام
ً
أيضا في أن نصبح أول منصة للجوائز
 .2014كما نجحنا
تحصل على رعاية جامعة الدول العربية للدورة السابعة
من الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
هذه الخطوة الكبيرة تدفع بالشبكة الى التركيز على

قضايا االستدامة في الدول العربية األعضاء .وألول
مرة منذ إنشائها ،تلقينا مشاركين من شمال أفريقيا-
ما يعد عالمة فارقة نحن فخورون ً
جدا بها ألنها تعكس
حجم نمو منصة الجوائز .وقد نمت المشاركات بنسبة
 ،٪8وارتفع عدد الدول المشاركة من  10إلى .12
ونسبة  ٪65من المشاركين أعادوا تسجيلهم مرة أخرى
في هذه الدورة ،األمر الذي يؤكد تقديرهم للجوائز
في بناء قدراتهم في مجال االستدامة والمسؤولية
االجتماعية .وتعد الشبكة وسام المسؤولية االجتماعية
المفضل في العالم العربي وما وراءه حيث تحقق
التوازن المطلوب بين االعتراف ،وتقاسم المعرفة وبناء
القدرات.

ً
أيضا لتساعد في التنمية الشاملة من خالل تقارير
بل
االستدامة للمؤسسات العاملة في المنطقة العربية.
ومن األولويات الرئيسية للشبكة في عام  ،2015تلبية
احتياجات السوق في المنطقة لبرامج تدريبية عن
المسؤولية االجتماعية والخدمات المرتبطة بها .إذ
ُأثبت أن الناس ال تحتاج للذهاب إلى الخارج للحصول
على التدريب المهني والتطوير والخدمات االستشارية.
وما يعزز خبرتنا في المسؤولية االجتماعية هو معرفتنا
للسياق المحلي الذي يسمح لنا بتقديم الحلول ذات
الصلة لتلبية االحتياجات المحلية واإلقليمية .عامل
النجاح هو الطلب المتزايد الذي عبرت عنه المؤسسات
بنفسها.

حدث فريد آخر شهدته الدورة السابعة ّ
تمثل بالتوقيع
على مذكرة تفاهم بين الشبكة وبرنامج األمم المتحدة
للبيئة .مذكرة التفاهم شملت األهداف المشتركة بين
المنظمتين تجاه مؤسسات القطاع الخاص والعام في
المنطقة العربية .وقد تم تصميم مذكرة التفاهم لدعم
الجهود التي تبذلها المنظمات في المنطقة من أجل
تحسين االستدامة والمسؤولية االجتماعية .وتشمل
التحول إلى تطبيق ممارسات تجارية
مجاالت التعاون
ّ
أكثر استدامة ،والتي تسهم في أنماط االستهالك
ً
أيضا تحديد
واإلنتاج المستدام في المنطقة .وتتضمن
دراسات حالة عن أفضل الممارسات في المنطقة
العربية وخارجها.

تفخر الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات بأن تعلن إطالق سلسلة من برامج
التدريب المعتمدة عن المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في عام  .2015وهذه هي أول سلسلة
من الدورات التدريبية المحلية التي تم تطويرها بما
يتماشى مع سياق االستدامة في المنطقة ،والتي
ُبنيت على سنوات من المعرفة المتعمقة والمهنية
والتجربة .فهي تلبي احتياجات جميع أصحاب المصلحة
لدينا من خالل تزويدهم بالمعارف والمهارات إلى جانب
األمثلة التجريبية الالزمة لتنفيذ المسؤولية االجتماعية
إن حصول المشاركين على شهادة التحصيل
بنجاحَّ .
هو أحد المزايا التي قدمتها الشبكة لجميع المشاركين
ألغراض التنمية التعليمية والمهنية.

وكان التنظيم الناجح للمنتدى إضافة كبيرة في قائمة
إنجازات عام  2014للسنة الخامسة على التوالي ،حيث
عقد منتدى المسؤولية االجتماعية للمؤسسات تحت
رعاية جامعة الدول العربية كوجهة المعة لالستدامة
تجمع خالل الحدث وفود من 23
في الساحة العالميةّ .
ً
عالميا .وكان
دولة مختلفة ،األمر الذي جعل الحدث
شعار المنتدى ":االقتصاد الشامل واألخضر:لبناء
مستقبل مستدام" .ودارت نقاشات حول تحديات
االستدامة والفرص ذات الصلة.
في األشهر األخيرة من السنة ،بدأت الشبكة بالعمل
على أجندة أنشطتها وأولوياتها لعام  .2015وبادئ ذي
بدء ،عززت الشبكة تركيزها على المنظمات الخاصة
ودخلت بالفعل في عدد من الشراكات مع الشبكات
الرائدة ،والمنظمات واألفراد لتحقيق هذا الهدف.
وبرؤية جديدة لعام ، 2015عزّ زت الشبكة التركيز على
تقديم خدمات ضمان مخصصة لمثل هذه المنظمات
بهدف تمكينها من مراجعة تقارير استدامتها .باإلضافة
إلى ذلك ،شرعت الشبكة بتنفيذ دورات تدريبية حول
تقارير االستدامة باستخدام االصدار الرابع لوثيقة
االرشادات  G4الصادرة عن المبادرة العالمية العداد
ً
حديثا ليس فقط لتعزيز
التقارير  ،GRIالتي أطلقت
محفظة شاملة من الخدمات المتخصصة للشبكة،

ً
أيضا في قائمة أولوياتنا،
البحوث والشراكات هي
ونحن نطمح للعب دور محوري في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة التي ستصدر في سبتمبر ايلول عام
.2015
تقدم الشبكة للمؤسسات العامة والخاصة فرصة
إعادة النظر باستمرار لمعالجة وضعها الحالي في حين
تمهد الطريق لالتجاهات المستقبلية .ونحن نهدف
إلى الوصول ألبعد من ذلك ،لنشمل منطقة شمال
أفريقيا في عام  2015ونتبادل الخبرات لتعزيز التنمية
المستدامة في المنطقة .لقد لخصنا رحلة االستدامة
الشاملة للشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في هذا التقرير .وهذه اإلنجازات هي نتائج
جهودنا المستثمرة خالل عام  2014وسوف تكون ثمار
النجاحات التي سنحققها في عام .2015
القيمين في رحلتها نحو
لقد كنتم شركاء الشبكة ّ
ً
معا للوصول إلى
االستدامة ،لذا علينا الشروع
المستقبل الذي نريده.
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لمحة عن الشبكة العربية للمسؤولية
تشكلت الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في عام  ،2004حيث
تعد أول منصة ألصحاب المصلحة المتعددين
في المنطقة العربية في مجال المسؤولية
االجتماعية واالستدامة .وحرصت على أن
تؤتي برامجها ثمارها من خالل المشاركة
النشطة من المنظمات العامة والخاصة في
قطاعات متعددة .نشأت الشبكة من صلب
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ونمت كمنصة
مستقلة في عام  2009ومنذ ذلك الحين
تطورت لتصبح إقليمية.
ينصب التركيز األساسي للشبكة على تعزيز
ثقافة االستدامة بين المنظمات الخاصة
والعامة في دول مجلس التعاون الخليجي
والمشرق العربي وشمال أفريقيا .ويتحقق
ذلك من خالل الدوائر المختلفة للشبكة والتي
صممت لدعم المنظمات في أن ُيصبح لها
ً
فاعال في التنمية المستدامة من خالل
دورا
ً
السلوك المسؤول والتأثيرات اإليجابية على
البيئة .ويتمحور دور الشبكة بقيادة المنظمات
لتقديم قيمة في مجاالت نفوذها.
شعارنا "بناء الشراكات من أجل مستقبل
فعالة
مستدام" يعكس إيماننا بتحالفات ّ
ودائمة ومتعددة القطاعات لمجتمع مستدام،
ً
وفقا لمبادئ الميثاق العالمي
حيث نعمل
لألمم المتحدة التي تصب في مجاالت حقوق
اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
أن المسؤولية االجتماعية للشبكة تضيف
كما َّ
قيمة عالمية ألعضائها عبر األنشطة التي
نقوم بإجرائها على مختلف الجوانب.
كمبادرة عربية ،تعمل الشبكة على إشراك
المنظمات في جميع أنحاء العالم العربي
إليجاد حلول عالمية للمشاكل اإلقليمية ونشر
الدولية.إن الرابط القوي بين
معايير االستدامة
َّ
خبرتنا ومعرفتنا المتخصصة وانتشارنا القوي
وفر لنا القدرة على تقديم حلول مخصصة
ّ
ألربع عشرة دولة في العالم العربي حتى اآلن
وهي موضحة في الجدول التالي:
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 .1مملكة البحرين
 .2جمهورية مصر العربية
 .3المملكة الهاشمية األردنية
 .4المملكة العربية السعودية
 .5دولة الكويت
 .6الجمهورية اللبنانية
 .7سلطنة عمان
 .8دولة فلسطين
 .9دولة قطر
 .10جمهورية السودان
 .11الجمهورية العربية السورية
 .12اإلمارات العربية المتحدة
 .13الجمهورية اليمنية
 .14المملكة المغربية
حول هذا التقرير
النطاق و التغطية
يقدم هذا التقرير وصفاً موجزا ً لألنشطة واملبادرات املنظمة أو املدعومة أو التي
شاركت فيها الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات خالل عام . 2014
ال يقترص هذا التقرير عىل أي حدود جغرافية معينة ألنه يغطي األنشطة
والفعاليات عامليا و يف منطقة الرشق األوسط.
الدورة :يتم إصدار التقرير بشكل سنوي
التقرير السابق :التقرير السنوي للشبكة العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات
لعام 2013
ملزيد من املعلومات
الرجاء اإلتصال بالشبكة العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات ،بريد إلكرتوين:
 admin@arabiacsrnetwork.comأو هاتف +971 4 3448622 :و +971 4 3448120

االجتماعية للمؤسسات
يسّلط هذا التقرير الضوء
على أنشطة الشبكة في
المحاور الخمسة الرئيسية
التالية:
1 .1التدريب
الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
هي منصة لبناء قدرات االستدامة في العالم
العربي .حيث نقدم الدورات التدريبية المهنية التي
ً
خصيصا لبناء القدرات التنظيمية
تم تصميمها
في مجال المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
واالستدامة .تحالفت الشبكة مع مختلف
المؤسسات المشهود لها مثل AIM، UNGC،
 GRI، SROIوغيرها لتدريب المؤسسات في
المنطقة على مختلف جوانب المسؤولية االجتماعية
واالستدامة.
برزت الشبكة باعتبارها أول منظمة في الشرق
األوسط مصادق عليها من قبل المبادرة العالمية
العداد التقارير ( )GRIإلجراء تدريبات حول اعداد تقارير
ً
أيضا
االستدامة في البلدان الناطقة بالعربية .ونحن
أول شريك تدريب معتمد للمبادرة لتقديم تدريب
ً
حصريا في المنطقة العربية حيث
االصدار الرابع G4
أطلقت سلسلة من برامج التدريب المعتمدة ،ما
يجعلها الوجهة التدريبية األولى في العالم العربي
إلنجاز مثل هذا العمل الفريد من نوعه.

2 .2األبحاث
ً
ومركزا للمسؤولية
كمؤسسة رائدة وفكرية
قدمت الشبكة األبحاث
االجتماعية واالستدامةّ ،
كواحد من مجاالت التركيز الرئيسية .وقد نشرت
الشبكة التقارير المختلفة وحددت االتجاهات
وتحديات االستدامة في المنطقة العربية من
خالل تشكيلة غنية بالبيانات التي تم تجميعها عبر
أفضل الممارسات المنشورة كناتج للجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .وقد تطورت
قيمة للمؤسسات
أفضل الممارسات لتصبح أداة ّ
الجادة في التزامها تجاه الممارسات المسؤولة.

الجوائز
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
ً
وانتشارا في عالمنا العربي .وقد
هي األكثر صرامة
صممت هذه الجائزة لحشد المنظمات العامة والخاصة
من خالل االعتراف بها وتشجيع القيادة المسؤولة.
ومن حيث الجوهر تمثل منصة لتبادل المعرفة وتوفر
للمشاركين نظرة واسعة على اداء استدامتهم .ما
سمح للمنظمات امكانية تقييم نفسها وتحديد نقاط
الضعف واالستفادة من نقاط قوتها.
إن نطاق الجوائز يمتد إلى أوسع من حدود المنطقة
َّ
ليشمل العالم كونها المنصة األولى لتطبيق مبادئ
الميثاق العالمي ،والمبادرة العالمية العداد التقارير
ونموذج التميز . EFQM

3 .3المنتدى
منتدى الجوائز العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات هو المؤتمر السنوي الذي يجمع أفضل
العقول والجهات الفاعلة الرائدة في المسؤولية
ً
ً
وعالميا .يناقش
إقليميا
االجتماعية واالستدامة
المنتدى موضوعات وتحديات االستدامة التي تواجه
فضال عن تقديم فرص
المنظمات في المنطقة،
ً
إن منتدى
النشاء شراكات وتحقيق قيمة مضافةَّ .
الجوائز العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات هو
فرصة كبيرة للتواصل وتبادل الخبرات التي تعزز التنمية
المستدامة.

4 .4الخدمات االستشارية 		
وخدمات ضمان الطرف
الثالث
توفر الشبكة ،الخدمات االستشارية وخدمات
ضمان الطرف الثالث لتقارير االستدامة والمسؤولية
االجتماعية مع االمتثال إلى متطلبات المبادرة العالمية
العداد التقارير  .GRIاألمر الذي يشكل خدمة ذات
قيمة مضافة عالية للمؤسسات في المنطقة خاصة
أن االستدامة اصبحت ضرورة ملحة في عالمنا اليوم.
َّ
تقدم الشبكة خدمات الضمان من أجل تحسين نوعية
ومصداقية تقارير االستدامة في المنطقة.
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الدورات التدريبية وورش العمل

يعترب تنفيذ التدريب املعتمد عن تقارير االستدامة باستخدام االصدار الرابع لوثيقة
االرشادات  G4الصادرة عن املبادرة العاملية العداد التقارير  GRIوباللغة العربية إحدى
اإلنجازات البارزة للشبكة العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات يف مجال التدريب
خالل العام  ،2014وتأيت هذه الخطوة االسرتاتيجية لدعم املنظامت يف إعداد التقارير حول
أداء استدامتها بلغتهم األم ،والتغلب عىل العقبات اللغوية.
وتشجع هذه الخطوة املنظامت العامة لتقديم تقرير عن مامرسات املسؤولية االجتامعية
واالستدامة وتعزيز ثقافة اعداد التقارير ونرشها يف املنطقة .وتسعى الشبكة جاهدة لتبقى
وفية لهويتها العربية ،وتوفر ملنظامت املنطقة أداة فعالة لقياس أداء االستدامة واالرتقاء إىل
املعايري العاملية.
وكام أننا أول رشيك تدريبي معتمد للمبادرة العاملية العداد التقارير وفقاً لالصدار الرابع يف
العامل العريب ،فقد قمنا أيضاً بتنفيذ تدريب حول تقارير االستدامة يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة وخارجها .وقد قمنا بدورات تدريبية معتمدة لـ  199مهنيا حتى اآلن ،يعملون يف
 124رشكة ،كام أجرت الشبكة  9دورات تدريبية 6 ،منها كانت حول املبادرة العاملية إلعداد
التقارير و 3منها كانت حول املسؤولية اإلجتامعية ،وسنتطرق خالل القسم الالحق للدورات
التدريبية التي تم تنظيمها خالل العام .2014

التدريب المعتمد حول
إعداد تقارير االستدامة
ً
طلبا في
أصبحت تقارير االستدامة أكثر
مختلف مناطق العالم العربي ،لدى شركات
ً
بدءا من القطاع الخاص
من جميع القطاعات،
إلى القطاع العام حيث تحرص على استخدام
تقارير االستدامة كوسيلة لكشف ممارسات
المسؤولية االجتماعية لديها وتعزيز شفافيتها.
وساعدت الشبكة العديد من المؤسسات
على تحقيق ذلك من خالل الدورات التدريبية
عن تقارير االستدامة حسب نموذج المبادرة
العالمية العداد التقارير (.)GRI
وقد شجعت هذه الدورات التدريبية العديد من
المنظمات إلصدار تقارير استدامتها ،حيث
تساعد هذه التقارير على إجراء تقييم أفضل
لتأثير عملياتها على البيئة والمجتمع.
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في عام  2014أجرت الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  6دورات تدريبية حول المبادرة
العالمية العداد التقارير:

 6-4 )1فبراير

المنامة ،مملكة البحرين ( G3.1و )G4

 27-25 )2فبراير

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ( G3.1و )G4

 22-21 )3مايو

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ()G4

 18-16 )4يونيو

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ( G3.1و )G4

 23-22 )5سبتمبر

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ()G4

 18-17 )6ديسمبر

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ( G4العربية)
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من الدورات التدريبية الست المذكورة ،كانت هناك
 5جلسات مفتوحة حضرها مجموعة من المهنيين
في الشرق األوسط من خلفيات مختلفة .وقد أجريت
واحدة من الدورات التدريبية المخصصة للتدريب في
البحرين لشركة البحرين للبترول (بابكو) ،بمشاركة 64
ً
متدربا ،ويرد أدناه الكيانات المشاركة:

1 .1مملكة البحرين 13 -

36
26
2

مؤسسة حكومية /
نصف حكومية

5 .5جمهورية السودان 3 -

المنظمات غير
الحكومية

6 .6سلطنة عمان 1 -
7 .7اإلمارات العربية المتحدة – 41

ّ
ومثل المشاركون الشركات الكبيرة والمتوسطة
والصغيرة والهيئات الحكومية بما في ذلك بعض
من الشركات البارزة والمنظمات غير الحكومية في
المنطقة .وكانت نصف الدورات التدريبية التي أجريت
في عام  2014عن اإلصدار  G3.1من المبادئ التوجيهية
ومتطلبات المبادرة العالمية إلعداد التقارير ،واالنتقال
من  G3.1إلى  .G4اذ استند النصف اآلخر على اإلطار
 ،G4حيث مكنت الدورات التدريبية المشاركين من
تعلم مبادئ التقارير والتطبيقات بالتفاصيل.

ممتاز
جيد جدا
جيد
المواد المستخدمة
في التدريب
ممتاز
جيد جدا
جيد
المدربين
ّ
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ممتاز
جيد جدا
جيد
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3 .3دولة الكويت 1 -
4 .4المملكة العربية السعودية 4 -

شركة خاصة

محتوى التدريب

2 .2المملكة الهاشمية األردنية 1 -

لقد تم اعتماد هذه من المبادرة العالمية العداد
التقارير في أمستردام ،والتي بدورها أصدرت شهادات
المشاركين .شملت هذه البرامج التدريبية العديد
من العروض والمحاضرات والمناقشات والتمارين.
فالهدف النهائي من هذا التدريب هو تحسين أداء
ً
وأيضا
المنظمات في االستدامة عبر اعداد التقارير
زيادة العدد الكلي لتقارير االستدامة في المنطقة.
وقدم المشاركين ردود األفعال اإليجابية على كل دورة،
والتي تتلخص في الجدول التالي:

التدريب
األول

التدريب
الثاني

التدريب
الثالث

التدريب
الرابع

التدريب
الخامس

التدريب
السادس

%56
%33
%11

%67
%33
-

%50
%30
%20

%60
%40

%14
%28
%57

%39
%61
-

%56
%22
%22
%67
%22
%11

%47
%33
%20
%60
%27
%13

%40
%50
%10
%40
%50
%10

%40
%60
%40
%60
-

%14
%57
%29
%36
%57
%7

%46
%38
%16
%39
%61
-

التدريب حول أسس
المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات 20-19 :مارس
2014
برزت المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات كأولوية
استراتيجية رئيسية للمنظمات ،وهذا ما دفعهم إلى
إيجاد سبل لتحقيق اإلمكانات الكاملة لديهم لتصبح
المسؤولية االجتماعية أداة استراتيجية لإلدارة .وفي
ضوء ذلك ،نظمت الشبكة العربية للمسؤولية
ً
تدريبا لمدة يومين عن أسس
االجتماعية للمؤسسات
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات قدمته الدكتورة
جرسيا أوغت بحضور  7مشاركين من القطاعين العام
والخاص .وكان الهدف من هذا التدريب توضيح
الرابط القوي بين مفاهيم المسؤولية االجتماعية
ومساهمتها بشكل استراتيجي في أداء المؤسسة
ومعرفة المزيد عن فرصها وفوائدها.

“المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ال تقتصر على
كيفية تشغيل األعمال التجارية؛ بل هي في محور
األعمال ،وينبغي أن تكون متكاملة في كل الجوانب
العملية .المسؤولية االجتماعية للمؤسسات تطورت
ً
ً
كبيرا مع تطور استراتيجية الشركة
مكانا
ببطء لتحتل
حول جميع جوانب الممارسات اإلدارية ،والعمليات
التجارية وتطوير المنتجات" ،هذا ما قالته السيدة
حبيبة المرعشي ،الرئيس التنفيذي للشبكة في
افتتاح التدريب .وحضر التدريب وفود من مؤسسات
القطاعين العام والخاص في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى.
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التدريب حول تنفيذ ميزانية
المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات 29 -28 :مايو 2014
ً
تدريبا لمدة يومين حول
أجرت الشبكة
اعداد ميزانية تنفيذ المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات .قدمته الدكتورة جرسيا أوغت
ً
مشاركا من المنظمات الخاصة
بحضور 11
والعامة في جميع أنحاء المنطقة .اجتذب
التدريب المشاركين من مختلف القطاعات في
دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان
والمملكة العربية السعودية .وكان الهدف من
هذه الدورة مساعدة المؤسسات على فهم
الحاجة إلى المسؤولية االجتماعية للشركات
ووسائل إدماجها في ميزانيات األعمال .وكذلك
توفير أدوات تحسين أداء االستدامة من خالل
ً
أيضا على
ميزانية فعالة للعمليات .وركز التدريب
سبل إدماج األهداف االجتماعية والبيئية في
خطط العمل واستخدام نهج دورة حياة المنتج
في التخطيط المالي .واستند التدريب على
ثالثة مواضيع مختلفة :الميزانية االستراتيجية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،عمليات
التخطيط والرقابة على الميزانية ،وتوزيع
التكاليف وتحديد التكاليف على أساس األنشطة.

12
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تدريب عن أساسيات
المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات :في بيت
خبرة مجموعة ماجد
الفطيم 26 -يونيو 2014

عند شرح مفهوم الميزانية االستراتيجية ،أكدت
المدربة على أهمية تحديد الوجهات الداخلية والخارجية،
واكتشاف قضايا المسؤولية االجتماعية الرئيسية
وتحديد وتقييم أصحاب المصلحة .واستخدمت تمارين
مختلفة من أجل زيادة توضيح هذه المفاهيم .ساعدت
ً
علميا المشاركين في التدريب على
المواد المصممة
فهم المسؤولية االجتماعية للشركات وكيفية تنفيذ
فضال عن تبادل النقاشات
مفصلة
الموازنة بطريقة
ً
ّ
والخبرات بين المشاركين في بيئة تعليمية أكثر مالءمة.

بناء على طلب من مشاريع ماجد الفطيم،
نظمت الشبكة دورة تدريبية لتسعة مشاركين
من أقسام مختلفة على مستوى األعمال
في الشركة بهدف تعريفهم عن المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات حيث سلط التدريب
الضوء على الفوائد المترتبة من اعتماد نهج
المسؤولية االجتماعية في ممارسة األعمال
فضال عن التحديات المتعلقة
التجارية
ً
بتنفيذها.
وتناول التدريب التعرف على األساليب
المختلفة التي قد تعتمدها الشركات
وكيفية اختيار النهج األكثر مالءمة ألهدافها
االستراتيجية ،فضال عن تطبيق المسؤولية
االجتماعية وأطر عمل المبادئ التوجيهية
للتقارير .وتم التأكيد بشدة على أهمية
تقارير االستدامة لتحقيق اآلثار التحويلية من

خالل تنفيذ أنشطة حول المسؤولية االجتماعية
واالستثمارات في جميع أنحاء المنطقة.
وعبر فريق ماجد الفطيم بقوله" :قدمت ورشة
َّ
العمل التدريبية فرصة لتبادل األفكار والمبادرات
واالستراتيجيات طويلة األجل عبر الشركات وتحديد
المجاالت المحتملة للتعاون ".وأضاف مشارك آخر،
"كنت أعتقد بأني ملم بمواضيع المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات واالستدامة ولكن اليوم
تعلمت الكثير".
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نشاطات الشبكة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
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دورة حصرية ألصحاب
مصلحة المبادرة العالمية
العداد التقارير وفق االصدار
الرابع  G4في أبو ظبي

نجحت الشبكة العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات يف تعزيز الرشاكات مع أصحاب
املصلحة من مختلف املنظامت العامة والخاصة ،وكذلك اإلقليمية والدولية .وستعمل عىل
تحقيق ذلك من خالل قنوات وشبكات متعددة .وهذا يشمل عقد اجتامعات وورش عمل
داخلية ،واملشاركة يف املؤمترات رفيعة املستوى والندوات والتجمعات املحلية املتعلقة
باملسؤولية االجتامعية وكذلك املعارض املتخصصة باالستدامة وغريها من األحداث.
الغرض الرئييس من دعم الشبكة العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات ومشاركتها يف
هذه النشاطات ،هو تعزيز مسؤولية الرشكات وأهداف االستدامة يف املنطقة .إضافة إىل انها
تستخدم مثل هذه املنصات كوسيلة لعرض أفضل املامرسات اإلقليمية النابعة من العامل
العريب.
شاركت الشبكة العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات يف عام  2014يف سلسلة من
األحداث البارزة ونجحت يف تطوير رشاكات جديدة تهدف لتعزيز املسؤولية االجتامعية
وجعلها يف صلب األعامل املستقبلية للمؤسسات.

إطالق المبادرة العالمية العداد
التقارير  GRIفي منطقة
الشرق األوسط وشمال
افريقيا ،أبوظبي
أطلقت المبادرة العالمية العداد التقارير ()GRI
االصدار الرابع لوثيقة االرشادات  ،G4في منطقة
الشرق األوسط في  23يناير  2014في أبو ظبي.
استضافت وزارة النقل هذا الحدث في أبو ظبي
الطالق اإلرشادات الجديدة في المنطقة ،وحضره
ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات
المجتمع المدني من دول مجلس التعاون الخليجي
والمشرق العربي .تم تقديم وثيقة اإلرشادات  G4إلى
الجمهور ،حيث تركز على الجوهرية ،وتصميم جديد
لنموذج إفصاحات اإلدارة الجديدة .كما تم اإلعالن
عن النسخة العربية للمبادئ التوجيهية  G4أيضا خالل
هذا الحدث .ساهمت الشبكة في عملية الترجمة
واستعراض المبادئ التوجيهية  G4باللغة العربية.
وشمل هذا الحدث جلسة نقاشية بين الخبراء حول
االنطباعات األولى عن االصدار الرابع لوثيقة االرشادات
 G4ومستقبل تقارير االستدامة في المنطقة العربية.
وشاركت الشبكة في الحدث كونها من أصحاب
المصلحة والشريك التدريبي المعتمد من قبل المبادرة
العالمية إلعداد التقارير من أجل دعم مساعي الشبكة
لتحقيق االستدامة في العالم العربي وتقديم التقارير
باللغة األساسية في المنطقة.

نظمت المبادرة العالمية إلعداد التقارير
ً
أيضا جلسة خاصة مع أصحاب المصلحة في
المنطقة في  23يناير  2014عقب إطالق
إرشادات االصدار الرابع في منطقة الشرق
األوسط .كان الهدف من هذا الحدث مناقشة
ً
قدما لتعزيز تطبيق المبادرة
سبل المضي
العالمية إلعداد التقارير في المنطقة .شاركت
الشبكة في الدورة وركزت المناقشات على
تنفيذ االستراتيجيات وأفضل الممارسات،
حيث ُ
طلب من أعضاء المبادرة تقديم المزيد
من األدوات على االنترنت من أجل تسهيل
الحصول على المعلومات .تم مناقشة نماذج
التعامل المباشر مع الحكومة والشراكات
مع مختلف الشبكات من أجل تعزيز وتشجيع
مفهوم االستدامة في المنطقة.

منتدى المعرفة للمركز
اإلسماعيلي في دبي
شاركت الشبكة في  15فبراير  2014في دبي،
بمنتدى مركز المعرفة اإلسماعيلي الذي
كان تحت عنوان ":الفرص من خالل القيادة،
قدم الحدث
ريادة األعمال واألخالقيات"ّ .
منصة مشتركة للحوار بين المهنيين الرائدين
وأصحاب المشاريع ورجال األعمال لمناقشة
األهمية المتزايدة لدمج الممارسات التجارية
المسؤولة في االستراتيجيات من أجل تحقيق
األهداف بشكل إيجابي .وركزت الدورة على
فهم أسس الممارسات المسؤولة على
المدى القصير والطويل وتأثيرها على أصحاب
المصلحة الرئيسيين .وكانت رئيسة الشبكة
ومديرها التنفيذي ،السيدة حبيبة المرعشي
بين الحضور حيث شاركت في الجلسات
التفاعلية.
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قمة االستدامة عام ،2014
أبوظبي
أقيمت قمة االستدامة في يومي  25-24فبراير
 ،2014وتخصصت في تشجيع االبتكار في
التكنولوجيا ،وتعزيز التعاون بين القطاعين العام
والخاص من أجل تنمية أكثر استدامة في المجتمعات
واالقتصادات حول العالم .وقدمت رئيسة الشبكة
ومديرها التنفيذي ،السيدة حبيبة المرعشي خالل
ً
عرضا عن مستوى التنمية المستدامة في
الدورة
المنطقة .وقدمت لمحة عامة عن مفهوم االستدامة
والوضع الحالي في المنطقة العربية وسلطت الضوء
على بعض األمثلة الرائدة من المنظمات التي قامت
بتبني وتنفيذ استراتيجيات جديدة حول االستدامة.
وشددت على أنه في البيئة الحالية والمتغيرة بسرعة،
ّ
ال يعتبر بناء أعمال مستدامة مجرد ميزة بل ضرورة،
وهناك حاجة ماسة لكي تتفاعل المؤسسات لتتعلم
أن على المؤسسات
من بعضها.
وأكدت كذلك َّ
ّ
والحكومات اتباع منهج االستدامة في المنطقة،
ودراسة أنشطة االستدامة الحالية ،وتحديد وتقييم
أفضل الممارسات وتكوين بيئة مالئمة للتنمية
المستدامة.

اجتماع مجلس أصحاب
المصلحة في المبادرة
العالمية العداد التقارير،
أمستردام
نظمت المبادرة العالمية العداد التقارير االجتماع
األول لمجلس أصحاب المصلحة لعام  2014في
 12-11مارس في أمستردام ،هولندا .انضمت رئيسة
الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
ومديرها التنفيذي ،السيدة حبيبة المرعشي لالجتماع
ً
عضوا في المجلس التنظيمي ألصحاب
بصفتها
أن الشبكة هي الشريك
المصلحة ،إضافة إلى َّ
التدريبي المعتمد في المنطقة العربية حيث تبنت
البرامج التدريبية المعتمدة كأداة مركزية لدعم مشاريع
االستدامة من خالل اعداد التقارير واالفصاح عن
ً
تحديثا لالصدار
ممارسات األداء .وتضمن االجتماع
الرابع للمبادرة .اضافة إلى تحديثات دول متعددة
قدمها مختلف أعضاء المجلس .وركزت المناقشات
خالل اليومين على الموقع االستراتيجي للمبادرة
في السيناريوهات الحالية والمستقبلية .ودارت
المناقشات حول الحوكمة واالنتقال من ارشادات
االصدار الرابع إلى معايير قياسية رسمية أكثر ،وقدم
أعضاء مجلس أصحاب المصلحة المشتركة وجهات
نظرهم واقتراحاتهم المتعلقة بالمبادرة.
16
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االحتفاالت الشهرية لدتكو
بلفور بيتي حول االستدامة،
دبي
نظمت شركة دتكو بلفور بيتي ،أحد أعضاء الشبكة
العربية للمسؤولية االجتماعية ،احتفاالتها الشهرية
خالل شهر مارس .2014 ،حيث تضمنت االحتفاالت
عدة نشاطات كان هدفها اخراط موظفي الشركة في
ً
اجتماعيا .دعيت رئيسة الشبكة
ممارسات مسؤولة
العربية للمسؤولية االجتماعية لتقديم كلمة في
االحتفالية الختامية يوم  30مارس .2014 ،ووجهت
كلمتها إلى موظفي االدارة الوسطى والعليا من
أن المنظمة المستدامة هي التي
شركة دتكو لتؤكد َّ
تقوم بتقييم المخاطر المالية ،واالجتماعية ،والبيئية
باإلضافة إلى الفرص وااللتزامات وتقييم اهميتها
في الزمن الحالي .وأثنت رئيسة الشبكة على جهود
شركة دتكو التي خولتها للحصول على الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات عن فئة الشركات
الكبيرة .وقدمت أمثلة عن أفضل الممارسات المطبقة
من قبل المؤسسات األخرى في المنطقة والعالم.
وحثت الجميع على مشاركة الخبرات والمعرفة للتعلم
من األمثلة المطروحة .خالل الجلسة ،شارك المدير
العام لشركة دتكو آرائه حول النشاطات المختلفة التي
قامت بها الشركة .وفي ختام الجلسة ،تم توزيع جوائز
على الفائزين بمختلف األنشطة التي أقيمت خالل
شهر االستدامة كنوع من تشجيع موظفي الشركة
وتقدير جهودهم.

مؤتمر المسؤولية االجتماعية
ومأدبة غداء التي أقامتها
سفارة المملكة النرويجية
أقامت السفارة النرويجية ألول مرة مؤتمر حول
المسؤولية االجتماعية في  16أكتوبر في دبي ،هدفه
مشاركة الخبرات عبر القطاعات المختلفة في مجال
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وممارساتها
في االمارات العربية المتحدة والنرويج .وتم دعوة
الشركات النرويجية التي تهتم بالمسؤولية االجتماعية
وتعتبرها من اولوياتها لمشاركة آرائهم وخبراتهم .إذ
تعتبر تقييمات الدول ،وتأثيرات واستشارات أصحاب
المصلحة أدوات تساعد المنظمات في معالجة عدة
حاالت تمر بها .قدمت الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات عرض تفصيلي لمشاركة
خبرتها الواسعة في مفهوم االستدامة في المنطقة.
ّ
وركز العرض على المسؤولية االجتماعية كونها
الترخيص للقيام باألعمال .كما وضح العرض الدور
الفعال الذي قامت بها الشبكة خالل العشر سنوات

في مساعدة المؤسسات على فهم وتطبيق المفهوم
الصحيح للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في
منطقتنا العربية ،وتم ذكر عدة أمثلة عن أفضل
أن التنمية
الممارسات في هذا النطاق والتأكيد على ّ
المستدامة ستصبح أولوية ذات دور قيادي في
السنوات القادمة.

بناء مفهوم االستدامة في
اإلمارات العربية المتحدة-
إكسبو  2020وما بعده ،دبي
نظمت الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
ً
مشتركا حول المسؤولية
للمؤسسات منتدى
اإلجتماعية بالتعاون مع سفارة السويد في دولة
اإلمارات العربية المتحدة وغرفة دبي لألعمال .تحت
عنوان «بناء مفهوم االستدامة من اجل إكسبو 2020
وما بعده في اإلمارات العربية المتحدة» ،تناولت
الندوة المسائل المتعلقة بالتخطيط المسؤول إلكسبو
 ،2020وحضرها بعض من أكبر الشركات السويدية
فضال عن ممثلين
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً
وعقد المنتدى في  27أكتوبر 2014
من الحكومةُ .
بالتعاون مع غرفة دبي ودارت المناقشات حول
ممارسات األعمال ،والحكم الرشيد وأهمية تقارير
االستدامة مع عرض بعض من األمثلة .شاركت رئيسة
الشبكة ومديرها التنفيذي ،السيدة حبيبة المرعشي
في جلسة الحوار بعنوان «دور االبتكار في التنمية
المستدامة ونحن نمضي نحو إكسبو  »2020أشارت
خاللها إلى التعاون والمشاريع االجتماعية كأدوات
قوية لالبتكار .كما أشارت إلى بعض األمثلة اإلقليمية
وذكرت أن القطاع الخاص والمجتمع المدني ،والعلوم
والتكنولوجيا ،واألوساط األكاديمية والهيئات البحثية
يجب أن تتعاون لضمان فرص االبتكار التي فتحت من
قبل إكسبو  2020والتي ستحقق التحوالت المطلوبة
تتصدر مسار مستدام.
لجعل دولة اإلمارات
ّ

قمة النفع االجتماعي للشباب
 ،2014أبوظبي
تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير
خارجية دولة اإلمارات ،انطلقت في أبوظبي صباح
يومي  4-3نوفمبر فعاليات القمة السنوية ألعمال
النفع االجتماعي للشباب .وتهدف القمة التي عقدت
تحت شعار «أعمال النفع االجتماعي  :2020تحسين
التاثير والفاعلية وفرص التعاون» إلى توفير منصة
استراتيجية تجمع المؤسسات الرائدة في هذا المجال
والخبراء المختصين على المستوى العالمي واالقليمي

لمناقشة سبل االرتقاء بقطاع النفع العام وأفضل
الممارسات العالمية المتعلقة باقامة مشاريع
االستثمار االجتماعي.
ً
أيضا على تشجيع الشباب
وانصب التركيز الرئيسي
الستثمار طاقاتهم في مبادرات مؤثرة ومبتكرة.
وكانت السيدة حبيبة المرعشي أحد األعضاء
المشاركين في الجلسة العامة بعنوان «قيادة
مؤسسة مجتمعية :هل هو مكان وحيد؟» حيث
ً
عرضا حول رحلتها في إدارة منظمتين
قدمت
اجتماعيتين قويتين والتحديات المهنية والشخصية
التي واجهتها .وتناولت التحديات التي يواجهها
القطاع الثالث في العالم العربي وخصائص القيادة
االجتماعية التي يجب أن تكون موجودة بإستمرار
لتجاوز هذه التعقيدات والتحديات.

المؤتمر السنوي الثامن
لحوكمة الشركات ،دبي
حضرت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات المؤتمر السنوي الثامن لحوكمة
الشركات الذي عقده معهد حوكمة المختص بحوكمة
الشركات في دبي في  11نوفمبر  .2014إذ ّركز
المؤتمر على حوكمة الشركات وضمان أنها تفي
بإلتزاماتها بمساءلة اصحاب المصلحة لديها .كشف
ً
أنواعا مختلفة من أطر الحوكمة وكيف يمكن
المؤتمر
موازنة الربحية والمساءلة أمام أصحاب المصلحة من
مختلف أنواع المؤسسات .وحضر المؤتمر عدد من
المندوبين والمتحدثين رفيعي المستوى من مختلف
الصناعات والمنشآت التجارية .وقدم معالي عيسى
كاظم ،محافظ مركز دبي المالي العالمي كلمة
ترحيبية تالها كلمة لسعادة المهندس حمد بوعميم،
رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة ومدير عام
غرفة دبي.
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منتدى الطفل العالمي في
الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،دبي

ً
تكريما لصاحبة الجاللة ملكة السويد .تم
شاي أقيم
تنظيم الصالون للترحيب بصاحبة الجاللة وتعريفها
بأصحاب المصلحة ذوي الصلة بمنتدى الطفل العالمي
الذي عقد في دبي بدعم من الشبكة.

شاركت الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في المنتدى العالمي األول لألطفال
الذي عقد بدبي في  13نوفمبر .2014 ،وألول مرة
أقيم هذا الحدث خارج السويد حيث تم تدشينه بدبي
وتم اختيار الشبكة للمشاركة في تنظيمه لمصداقيتها
والتزامها نحو تحقيق االستدامة لألجيال المقبلة.
وأقيم الحفل تحت رعاية صاحبة الجاللة ملكة السويد
وصاحبة السمو الملكي األميرة هيا بنت الحسين،
حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
باإلضافة إلى منظمين آخرين كمؤسسة دبي لرعاية
النساء واألطفال ،والمجلس األعلى لألمومة والطفولة
في دولة اإلمارات وجامعة الدول العربية .ومثلت
السيدة حبيبة المرعشي الشبكة في المنتدى ،وأكدت
التزام الشبكة بتحقيق االستدامة من خالل ضمان
صحة األجيال المقبلة وبناء قدراتهم ليكونوا مواطنين
للتحدث عن حقوق
جيدين .اجتمع في الحدث  400خبير
ّ
الطفل ،وذلك بهدف توسيع شبكة أصحاب المصلحة
الذين يعملون من أجل حقوق االطفال ودعم الشراكات
بين القطاعات وتبادل المعرفة.

ورشة المختبرات اإلبداعية
لخطة دبي  ، 2021دبي

عشاء استقبال لصاحبة السمو
الملكي األميرة هيا بنت
الحسين ،دبي
دعيت السيدة حبيبة المرعشي الرئيس التنفيذي
للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
لحفل عشاء عقد من قبل صاحبة السمو الملكي
األميرة هيا بنت الحسين ،حرم صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،على شرف صاحبة الجاللة
الملكة سيلفيا ملكة السويد وحضره قائمة ضيوف من
الشخصيات رفيعة المستوى من الحكومة والمجتمع
المدني والقطاع الخاص.

صالون شاي في السفارة
السويدية على شرف ملكة
السويد
دعى سعادة سفير السويد لدى دولة اإلمارات مجموعة
من الضيوف بما فيها الرئيس التنفيذي للشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات لصالون
18
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نظم المجلس التنفيذي إلمارة دبي ورشة عمل
المختبرات اإلبداعية في  25نوفمبر  2014ودعيت إليها
السيدة حبيبة المرعشي الرئيس التنفيذي للشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات .وشارك
في الورش نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف
الجهات الحكومية وشبه الحكومية والهيئات الخاصة
لمدة أربعة أيام متتالية ،حيث ناقشوا مسائل مختلفة
من أجل التوصل إلى أفضل النتائج الممكنة في إطار
التحضير إلطالق ورشة عمل خطة دبي  ،2021وأسفرت
المناقشات عن اقتراح قائمة من البرامج المبتكرة التي
بدأها المشاركين وقدمت في نهاية اليوم.
ً
تماشيا مع توجيهات صاحب
وجاءت جلسات المختبر
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ،الذي أوعز
لجميع الهيئات الحكومية االتحادية في ديسمبر كانون
االول عام  2013باعتماد "مختبر حكومة اإلبداع"
كممارسة رسمية وموحدة تهدف إلى تطوير الخدمات
الحكومية ،والتغلب على التحديات العملية وتعزيز
األداء والكفاءة في اإلجراءات اإلدارية الحكومية .وكانت
السيدة المرعشي ممن قدم لهم سمو الشيخ حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي كل الشكر
لدعم مدخالت خطة دبي  ، 2021وذلك في جميع
الصحف المحلية العربية واإلنجليزية الصادرة في عدد
يوم الخميس  18ديسمبر .وتفخر الشبكة بالمساهمة
في مثل هذه المهام الضخمة بالنسبة لدبي والتي من
شأنها تحسين نوعية حياة شعبها ودفع الممارسات
المستدامة إلى األمام باعتبارها جزءا ال يتجزأ من خطة
دبي .2021

وعقبت السيدة حبيبة
 1ديسمبر  2014في دبي.
ّ
المرعشي على خطاب الدكتور ناصر سعيدي ،رئيس
مجلس أعمال الطاقة النظيفة ،وقدم المنتدى لمحة
عامة عن الشبكات الذكية والتسويق في المنطقة
وعالج قضايا تتعلق بكفاءة الطاقة والنتائج الرئيسية
لتقرير إرنست إند يونغ للشرق األوسط النظيف.
وشملت المواضيع األخرى شراكات جديدة في الوقود
األحفوري والطاقة المتجددة ،وإطالق منتدى األعمال
المستدامة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وتطورات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا في المنطقة.
كما كشف المنتدى عن فرص العمل في مجال الطاقة
المتجددة وتطورات تحلية المياه المتجددة ،والطاقة
الشمسية اإلقليمية والرياح وتكنولوجيات الطاقة
المتجددة الناشئة في المنطقة.

دورة تقييم البصمة المائية،
دبي
تم اختيار دبي باعتبارها واحدة من المدن التي أجريت
خاللها شبكة البصمة المائية ورشة عمل لتقييم
البصمة المائية ليوم واحد وذلك في  18ديسمبر
 ،2014تعاونت شبكة البصمة المائية وضمان لألعمال
في الشرق األوسط مع الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات .واستضافت مجموعة عمل
اإلمارات للبيئة ورشة العمل هذه إلطالع المشاركين
على كيفية حساب البصمة المائية ،وتقييم استدامة
ممارساتهم وتحديد اإلجراءات االستراتيجية التي تحتاج
إلى تحسين .حيث ألقت السيدة حبيبة المرعشي
الرئيس التنفيذي للشبكة كلمة االفتتاح التي أكدت من

خاللها على أهمية المياه واقتبست من برنامج األمم
"إن قضايا
المتحدة للبيئة بيانهم حول مسألة المياه َّ
المياه العذبة والنظم اإليكولوجية البحرية هي من بين
المؤشرات األكثر حساسية للتأثيرات البيئية لألنشطة
البشرية".

افطار تعريفي لشبكة أعمال
االستدامة ،دبي
ً
ً
تعريفيا حول
إفطارا
نظمت شركة اإلمارات الخضراء
شبكة أعمال االستدامة يوم االثنين  22ديسمبر
 .2014كانت السيدة حبيبة المرعشي الرئيس
التنفيذي للشبكة واحدة من المتحدثين الرئيسيين
في هذا الحدث الذي جمع المنظمات الرئيسية
والمهنيين المشاركين في المبادرات الخضراء
الحالية والمستقبلية .وشملت المواضيع الرئيسية
السياسات واألطر التنظيمية ونماذج األعمال التي
من شأنها تقديم وتحسين استخدام الطاقة والتحول
في امدادات الطاقة في دولة اإلمارات .تناولت فيها
قضايا االستدامة الرئيسية في الجبهات المحلية
واإلقليمية مع إشارة خاصة إلى حمالت إدارة النفايات
في المنظمة الشقيقة للشبكة وهي مجموعة
عمل اإلمارات للبيئة .وأشارت إلى االختالفات في
مفاهيم التنمية المستدامة بين العالمين المتقدم
والنامي ،وشددت على أهمية استعادة التوازن بين
النمو االقتصادي واالستدامة من خالل االستفادة
من مصادر الطاقة المتجددة والتحكم في النمو
االقتصادي ،واستخدام الموارد المتاحة والتعداد
السكاني.

مجلس أعمال ومنتدى الطاقة
النظيفة السنوي عام ،2014
دبي
كانت السيدة حبيبة المرعشي الرئيس التنفيذي للشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات وعضو
مجلس إدارة أصحاب المصلحة للمبادرة العالمية
العداد التقارير  ،GRIإحدى المتحدثين الرئيسيين
في منتدى الطاقة النظيفة السنوي الذي عقد في
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أفضل الممارسات للشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات
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 .1شرطة أبوظبي

أفضل املامرسات العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات 2014-2013
تصدر الشبكة العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات كتاباً سنوياً يضم أفضل
مامرسات املسؤولية اإلجتامعية يف اإلقليم .ونحن بصدد اصدار النسخة الخامسة
للكتاب ،نتناول فيه أبرز املامرسات الناجحة يف مجال املسؤولية اإلجتامعية واالستدامة
يف مختلف أنحاء العامل العريب .وتسلط الضوء عىل املامرسات املبتكرة والناجحة املحلية
للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات من قبل املنظامت العامة والخاصة يف منطقة الرشق
األوسط واآلثار اإليجابية لها .كام نعرض من خالله ما مت ّيز به الفائزون وقامئة املنظامت
من القطاعات املختلفة .من وجهة النظر هذه ،يعترب هذا االصدار أداة قوية للمعرفة
وهو مبثابة خريطة طريق للمؤسسات امللتزمة بتحقيق أهداف استدامتها .ويتناول
مسارات رحلة اإلستدامة التي اتبعها القادة واملهنيني الذين تغلبوا عىل التحديات
من أجل تقديم قيمة مضافة .يف عام  ،2014نرشت الشبكة  11دراسة حالة عن
أفضل املامرسات الخاصة باملنظامت الفائزة بالجائزة العربية للمسؤولية االجتامعية
للمؤسسات يف دورتها السادسة.

مركز الوصيف األول في فئة المؤسسات
الحكومية كانت من نصيب القيادة العامة لشرطة
أبوظبي ،حيث تأسست عام  1957بهدف ضمان
األمن واألمان والحفاظ على بيئة سليمة وآمنة
في العاصمة أبوظبي .تعمل شرطة أبوظبي تحت
اشراف وزارة الداخلية وتؤمن بجل بأعمالها أن األمن
هو ركيزة من ركائز النمو واإلزدهار ،حصلت شرطة
ابوظبي على شهادات اعتماد عالمية كاآليزو ،14001
وشهادة الصحة والسالمة المهنية  ،18001كما أنها
تهتم بكافة الجوانب اإلجتماعية والبيئية من خالل
العديد من البرامج التي تعنى بالنزالء في المنشآت
اإلصالحية والعقابية ،ومشروع أصدقاء الشرطة،
ومشروع المستشفى اإلماراتي المتنقل ،وبرنامج
التدريب الصيفي وغيرها .كما عزّ زت الشرطة
خدماتها اإللكترونية عن طريق استخدام تقنيات
حديثة ومتقدمة لزيادة قدرتها على اإلستجابة
السريعة ّإبان أي عمل إجرامي ،وردع الجريمة
وحماية المجتمع .ففي عام  2008أطلقت أبوظبي
نظام التعرف على الوجه وهو األول من نوعه في
العالم كما حصل نظام بصمة العين على إعترافات
ً
ً
رائدا.
إنجازا
دولية لكونه

 .2البنك العربي
حصل البنك العربي على جائزة الوصيف األول في
فئة المؤسسات الكبيرة للجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات ويتخذ من العاصمة األردنية
ً
ً
واحدا من أول المؤسسات
مقرا له .إذ يعتبر
عمان
ّ
المالية للقطاع الخاص في العالم العربي .كما يمتلك
أكبر شبكة مصرفية عربية وعالمية لشمل أكثر من 600
فرع في  30دولة في  5قارات .يقدم البنك مجموعة
واسعة من المنتجات والخدمات المالية لألفراد
والشركات والمؤسسات المالية األخرى .ويفخر البنك
ً
عاما
بكونه مؤسسة مالية مسؤولة منذ أكثر من 80
ّ
مكللة بالمساهمات في التنمية االقتصادية والبيئية
واالجتماعية .يدور إطار االستدامة للبنك حول خمسة
محاور رئيسية :التمويل بمسؤولية ،تمكين العمالة،
شفافية التقارير ،تحسين النظام والتعاون المجتمعي.
ّ
يركز البنك على ثالث مجموعات أساسية من أصحاب
المصلحة في مبادرات المسؤولية االجتماعية في
البنك وهي :الجهات غير الحكومية ،الموظفون
والعمالء.
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 .3حضانة بلوسوم
أنشأت حضانة بلوسوم أول مركز لها عام ،2009
ً
حاليا أربعة مراكز لتلبية الطلب
بامارة دبي ،وتضم
المتزايد لخدماتها .وتتفهم الحضانة وضع عمل األسر
في دبي ،إذ توفر خدمات نقل مريحة للطلبة بأوقات
ً
فعاال
دورا
مرنة حسب احتياجاتهم .وكان لهذا النهج
ً
في النمو السريع خالل السنوات الخمس الماضية.
تم إنشاء حضانة بلوسوم مع رؤية لتوفير بيئة آمنة
ومحفزة لكل طفل لينمو بشكل سليم .وتقدم خدماتها
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر إلى 6
سنوات ،وتشجعهم ليحققوا ما يحلمون به .وترحب
باألطفال من جميع أنحاء العالم ،الذين يتحدثون عدة
ً
مركزا
لغات ،من مختلف البيئات ،األمر الذي جعل منها
ً
ثريا بالخدمات المتنوعة .وقد صممت جميع مواقع
الحضانة بطريقة خاصة تناسب األطفال في السنوات
األولى لضمان العديد من فرص التعلم التفاعلية ،من
خالل تفاعلهم في بيئة فعالة وخالقة.

 .4حضانة هوم جرون
أنشئت في يوليو  ،2011تقدم حضانة هوم جرون بيئة
فريدة من نوعها للتعليم والتعلم المبكر أساسه القيم
السامية .تم تصميم المناهج لتكون غنية بالمعرفة
"الخضراء" أو القائمة على الطبيعة من خالل الخبرة
العملية .يقود الحضانة فريق من المهنيين لتعليم
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ورعاية األطفال في جو تعليمي مناسب لتقديم أفضل
الحلول الممكنة األمر الذي أدى إلى نجاحها .تعكس
المناهج الدراسية التي تقدمها الحضانة رغبتها في
تكوين عالقة وطيدة ومتينة بين األطفال والطبيعة،
وبين بعضهم .ساهمت مبادراتها الفريدة حول األطفال
في المجتمعات في تحقيق الوصول إلى التعليم
والرعاية والنظافة الصحية ألطفال المجتمعات األقل
ً
حظا في الهند .فازت الحضانة بالعديد من الجوائز بما
في ذلك جوائز برونزية وفضية في المملكة المتحدة
واحتلت مركز الوصيف األول عن فئة األعمال الصغيرة
في الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
لعام  2013والفائز عن فئة أفضل ممارسات األعمال.

 .5أومنيكوم ميديا جروب
عقب إنشاء  OMDوتوحيد وكاالت وسائل االعالم
والتابعة ألومنيكوم عام  ،1996تأسست أومنيكوم
ميديا جروب ( )OMGفي الشرق األوسط عام .2002
وفي العام نفسه ،حصلت على لقب الوكالة العالمية
لالعالم .وبحلول عام  ،2005أصبحت أكبر مستثمر في
وسائل اإلعالم في المنطقة وتلقت  88من الجوائز
منذ عام  .2008وسميت الوكالة العالمية لإلعالم لمدة
ثالث سنوات  2008و  2009و  2011وحصلت على جائزة
وكالة اإلعالم في حملة الشرق األوسط لعام .2011
واليوم ،مع أكثر من  450موظف ،توفر أومنيكوم
ميديا جروب ،في الشرق األوسط ،خدمة رقمية شاملة
للعمالء في العديد من الصناعات .وتغطي العرض

الرقمي ،ووسائل االعالم االجتماعية ،والتنمية والموبايل
والتسويق وغيرها من الخدمات .مما سمح للوكالة ألن
ً
ً
أساسيا لعمالئها لمساعدتهم على النمو
شريكا
تكون
والمحافظة على أعمالهم وتوسيع قاعدة عمالئهم في
المنطقة.

“ .6دي إل آيه” بايبر
«دي إل آيه» بايبر هو مكتب محاماة تجاري موجود في أكثر
من  30دولة في جميع أنحاء العالم واحتل المركز األول عن
فئة المؤسسات المتوسطة للجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات عام  .2013تشكلت الشركة في
عام  2005وعملت في جميع دول مجلس التعاون الخليجي
على توفير خدمات قانونية وغيرها .تهدف الشركة بشكل
رئيسي إلى خدمة العمالء بكفاءة وبسرعة ،مستعينة
بمعرفتها الواسعة وخبرتها المحلية والدولية .سواء تطلب
العميل الخدمات عبر واليات قضائية أو في مكان واحد،
تهدف الشركة بشكل مستمر لتقديم الخدمات والحلول
المناسبة .توظف الشركة  4,200من المحامين موزعين
في مكاتب آسيا والمحيط الهادئ ،وأوروبا ،والشرق
األوسط واألمريكيتين .وتوفر في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،الخدمات القانونية للعمالء المحليين والدوليين
عبر مختلف صناعات النقل ،و االتصاالت ،واإلعالم،
والملكية الفكرية ،وأسواق رأس المال ،والبناء ،والعمالة،
وعلوم الحياة ،والحكومة ،والبنية التحتية االجتماعية (بما
في ذلك المرافق والسكك الحديدية والطرق والمطارات
والكهرباء والمياه والغاز) والموارد الطبيعية.

 .7دتكو بلفور بيتي ()DBB
ً
ً
معروفا في قطاع البناء في الشرق
اسما
بإعتبارها
ً
العبا
األوسط ،تعتبر دتكو بلفور بيتي ()DBB
ً
رئيسيا في النمو والتنمية في دولة اإلمارات،
حيث قامت بتنفيذ المشاريع المدنية والبنية
التحتية الرئيسية الكبيرة في دبي بما في ذلك
الموانئ والمطارات ،والطاقة وتحلية المياه
والطرق والجسور والمرافئ والفنادق ومراكز
التسوق .ومن خالل توظيف قوة عمل كبيرة
تقدر بنحو  13,500عامل ،تعتبر الشركة واحدة من
أكبر شركات الهندسة المدنية والبناء والعقود
المالحية في دولة اإلمارات .تأسست الشركة
سنة  1977مع رؤية بأن تصبح الشركة األفضل
في المقاوالت في منطقة الشرق األوسط.
وضح فريق إدارة الشركة
لتنفيذ هذه الرؤيةّ ،
بيان مهمتها ورؤيتها وقيمها لتركز على التحسين
المستمر وتعزيز رضا العمالء .على مدى السنوات
الماضية ،اتخذت الشركة عدة قرارات استراتيجية
ناجحة شملت دمج دتكو للبناء بدتكو بلفور بيتي
 DBBمن أجل تعزيز الموارد والشراكات من
خالل توسيع شراكة حيث وقعت مع ()CCC
لبناء مرافق دبي مول .واحتلت الشركة عام
 2013المركز األول ضمن فئة المؤسسات
الكبيرة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات.
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 .8مؤسسة اإلمارات لتنمية 		
الشباب

 .9هيئة المنطقة الحرة 		
بالحمرية

الوصيف األول لفئة المؤسسات المتوسطة للجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات عام 2013
كانت من نصيب مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب
وهي مؤسسة خيرية مجتمعية مستقلة تأسست من
قبل حكومة أبوظبي في أبريل  2005إلضفاء الطابع
الرسمي على دعم القطاعين العام والخاص لتنمية
الشباب .وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات لمواصلة اإلرث
الخيري للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل
ً
ممرا لألفراد والمؤسسات
نهيان .وتهدف إلى أن تكون
التي بحثت عن فرص لتوجيه التبرعات الخيرية و "رد
الجميل" للمسؤولية االجتماعية .في عام  ،2011أعدت
استراتيجية جديدة من قبل مجلس اإلدارة إلحداث
تأثيرات استراتيجية طويلة األجل من خالل توجه جديد
من النشاطات المجتمعية التي تعزز نهج المؤسسات
بتقديم استثمارات اجتماعية .تُ دير المؤسسة  6برامج
رئيسية ومشاريع خاصة بين الشباب المحلي وأصحاب
المشاريع االجتماعية لتقديم ثالثة أهداف توجيهية -
القيادة والتمكين ،تجهيز الشباب بالعقلية والمهارات
المطلوبة للعمل بالقطاع الخاص ،واالندماج االجتماعي.

تأسست هيئة المنطقة الحرة بالحمرية عام 1995
بموجب مرسوم إماراتي لتكون الشركة الرائدة
في المنطقة الحرة للمستثمرين الدوليين وتصبح
المركز الصناعي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ً
دائما على
كما تسعى المنطقة الحرة بالحمرية
تقديم «حوافز تنافسية وفرص فريدة» إلقامة
أعمال معفاة من الضرائب والجبايات التجارية،
مع ملكية كاملة ومردود رأس المال واألرباح.
ترسخ المنطقة الحرة نفسها للجيل القادم ،وتوفر
ّ
للمستثمرين مزايا المكان والزمان واالتصال عبر
ً
وأيضا المكاتب والمرافق
البر والبحر والهواء،
الوفيرة للموظفين والمستودعات والمصانع،
وفق جودة عالية من البنية التحتية المادية
وتكنولوجيا المعلومات والطاقة غير المكلفة.
تعمل المنطقة الحرة عبر مناطق متخصصة
بما في ذلك مناطق النفط والغاز ،والبناء ،و
البتروكيماويات ،والمدينة البحرية ،وعالم العطور،
ومدينة الصلب.
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 .10شركة بروكتر إند غامبل

 .11شركة دولفين للطاقة

فازت شركة بروكتر إند غامبل بالمركز األول عن فئة
أفضل برنامج للشراكة في الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات عام  2013للسلع االستهالكية،
ً
حاليا ما يقرب من
تأسست الشركة عام  1837وتخدم
 4.8مليار شخص في جميع أنحاء العالم من خالل ترويج
عالماتها التجارية في حوالي  75دولة حول العالم ،إذ
تباع منتجاتها في أكثر من  180دولة ولدى الشركة عمالة
متنوعة من جميع أنحاء العالم تتكون من  150جنسية.
وتشمل بروكتر إند غامبل مجموعة منتجات للعناية
بالجمال ،والرعاية الصحية ورعاية األطفال واألسرة،
والنسيج والرعاية المنزلية .أطلقت الشركة مشروع
شراكة مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسف)
تحت شعار "عبوة واحدة مقابل لقاح واحد" لألطفال
ّ
التغلب على مرض
الحديثي الوالدة لمساعدتهم على
الكزاز في المنطقة العربية مع التركيز على دولة اليمن.
وتتماشى هذه المبادرة مع األهداف اإلنمائية لأللفية
التي ّ
تركز على تقليل نسب التشوهات الوالدية ومحاربة
مرض اإليدز وغيرها من األمراض .وتعمل الشركة
ّ
تمكنها من تحقيق
بشكل مستدام لبناء شراكات عالمية
غايتها لخدمة الماليين من األشخاص حول العالم.

دولفين للطاقة هي شركة تنمية الطاقة التي
تأسست في العاصمة اإلماراتية أبوظبي لتنفيذ
مشروع غاز دولفين ،وهي مبادرة استراتيجية فريدة
للطاقة .يعالج مشروع غاز دولفين الغاز الطبيعي من
حقل الشمال القطري وينقل الغاز المعالج إلى دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،عبر خط أنابيب مشترك
تحت سطح البحر بين دولة اإلمارات ودولة قطر.
ويرتكز على أساس برنامج "بيئتي وطني" ،الذي فاز
بمركز الوصيف الثاني للجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات لعام  2013عن فئة تعاون
الشركات والمؤسسات غير الحكومية.
برنامج "بيئتي وطني" هو برنامج بيئي ثنائي
اللغة يهدف إلى تثقيف وتوعية جيل المستقبل
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ليصبحوا
مواطنين مسؤولين في الغد مع فهم جيد لقضايا
االستدامة .ولتحقيق هذا الهدف ،تعمل شركة
دولفين للطاقة مع مجموعة من أصحاب المصلحة
شاملة المؤسسات غير الحكومية والوزارات
والدوائر الحكومية المحلية المعنية في كل من دولة
االمارات العربية المتحدة ودولة قطر وبعض الشركاء
العالميين.
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الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات 2014

وفي اإلحصاءات التراكمية منذ نشأة الجائزة وحتى نهاية
تقدم أكثر من
الدورة السابعة لها في عام  2014تبين أنه ّ
 750مشاركة من  660منظمة التي تمثل  26صناعات
وقطاعات مختلفة في 13دولة عربية مختلفة .سجلت
الدورة السابعة  102مشاركة من  80منظمة تمثل  26قطاع
في  12دولة عربية.

٢٠٠٨
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 ٣٩ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
 ٦ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٧ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

2015

٢٠١٢

 ٤٧ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
 ٧ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٧ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

٦٢
١٢
١١

تجمع الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات الخرباء العامليني يف العامل العريب
وتقدّ م منصة متينة لتبادل املعرفة .متكنت الجائزة خالل السنوات السبع املاضية من جمع
آالف املشاريع واألعامل من مختلف القطاعات والصناعات وأحدثت نتائج ايجابية عىل
التنمية املستدامة يف املنطقة .تأسست كمنصة مختارة ذات شفافية ومصداقية يف نطاق
املنافسة حول املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات ونجحت يف تعريف املناهج واألطر العاملية
يف مفاهيم االستدامة يف نطاقنا العريب .تتبع الجائزة املعايري و املبادئ و األطر املتأصلة يف
كل من امليثاق العاملي لألمم املتحدة ،املبادرة العامليةالعداد التقارير ( )GRIو منوذج
التميز املعتمد من املؤسسة االوروبية الدارة الجودة .تنبع قوة الجائزة من خالل مشاركة
املؤسسات يف تطوير معارفهم و قدراتهم عىل التخطيط و الرصد وقياس أثر تطبيقات
املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات الخاصة مبؤسستهم وتوفري الفرصة للمنظامت املتميزة
لعرض أفضل مامرساتها يف مجال االستدامة.
تم تنظيم الدورة السابعة للجائزة لعام  2014تحت رعاية كرمية من جامعة الدول العربية
ودعم من امليثاق العاملي لالمم املتحدة وشبكاته املحلية يف دول مجلس التعاون الخليجي،
وهو اول حدث يحصل عىل رعاية جامعة الدول العربية .وهذا دليل عىل الثقة بنجاح
ومصداقية هذه املنصة .إلتأم منتدى و الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
يوم  28أكتوبر  2014يف فندق غروفينور هاوس يف ديب.

٤٢
١٠
١٤

٤٩
١٠
١٧

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

٢٠١٣

٢٠١٠

انطلق منتدى والجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية عام  2008من قبل الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات  ،بهدف جذب مامريس املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات و قادتها و خربائها يف مختلف أنحاء املنطقة وخارجها ملنصة واحدة و معتمدة
عىل جميع األصعدة و املقاييس .إنَّ استدامتها ونجاحها عرب السنوات هو أكرب دليل عىل
أهميتها وارتباطها باحتياجات املنطقة.
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8th Cycle

 ١١١ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
 ١٠ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٢٢ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

٢٠١٤

٢٠١١
 ١٠٢ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
 ١٢ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٢٦ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

تأسيس وتنظيم:
الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات
رعاية:
صاحب السعادة الدكتور محمد بن
ابراهيم التويجري ،األمين العام المساعد
للشؤون االقتصادية في جامعة الدول
العربية
بدعم من:
الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،شبكة
الميثاق العالمي لألمم المتحدة لدول
مجلس التعاون الخليجي
الشريك التقني:
DNV-GL
الشريك البيئي:
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ()EEG

الدعم االعالمي:
مجموعة MBC
شريك تحييد الكربون:
مؤسسة مناخي -سويسرا
الشريك االستراتيجي
والحصري:
هواوي
الراعي البالتيني:
• شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات البحرين
()GPIC
• شركة صناعة الكيماويات
البترولية الكويت ()PIC
الراعي الذهبي:
• شركة التعدين العربية
_السعودية (معادن)

الراعي البرونزي:

• دهانات ناشيونال
• راس غاز

الشريك االعالمي:

• جريدة سيفين دايز

• انترناشيونال نيو يورك تايمز
• جريدة جلف نيوز

• مجموعة خدمات أخبار

الشرق األوسط نيوزوير

• أخبار البحرين 24x7

• الشراكة العالمية للسياحة
• تلفزيون صانعو القرار

• شركة بلولو الكويتية لالعالم
• شركة دي إم إس العالمية

• تلفزيون الدار
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الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات – 2014
المؤتمر الصحفي
ً
رسميا الدورة السابعة للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ضمن مؤتمر صحفي عقد
إنطلقت
في فندق هيلتون دبي منتجع جميرا بتاريخ  18مارس في إمارة دبي .الهدف من المؤتمر كان الطالق الجائزة،
واستقطاب مشاركين جدد وشرح طبيعة وشروط الجائزة للحضور .تألف من لجنة ضمت الرئيس التنفيذي للشبكة،
عضو من لجنة التحكيم ،وفائزين سابقين الذين شاركوا خبراتهم السابقة بالجائزة .أما المتحدثين كانوا السيد ستيفن
فان دير فيير (شركة دتكو بيتي ،االمارات العربية المتحدة) ،اآلنسة لوسي بروس (حضانة هوم جرون ،االمارات
العربية المتحدة) ،المالزم خالد الزبيدي (شرطة أبوظبي) ،تم التأكيد على تغطية مختلف القطاعات والصناعات من
مختلف األحجام عند اختيار المتحدثين.

الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات – ورشة
العمل
استضافت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بصفتها حاضنة الجائزة ورشة عمل مجانية
للمتقدمين و المسجلين في الجائزة يوم االثنين  21أبريل في فندق جراند حيات دبي .تضم ورشة عمل الجائزة أحد
أعضاء لجنة التحكيم مع المتقدمين للجائزة وادارة الجائزة لتقديم شرح وافي و مفصل لجميع جوانب و متطلبات
ً
ً
وكامال للمشاركين في الدورة السادسة .الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو
واضحا
فهما
الجائزة مما يضمن
ً
شرح كيفية التقديم وتعبئة االستمارة باالضافة إلى الجوانب التقنية األخرى .فهي بمثابة منصة استثنائية لجمع
المشاركين بالجائزة مع لجنة التحكيم وادارة الجائزة لبناء عالقة قوية معهم .تم تقديم ورشة العمل من قبل
السيدة حنان عباس ،أحد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة .تشكلت اللجنة من  4من الفائزين في الدورة السادسة من اجل
تبادل خبراتهم في الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات وكيف استطاعوا من خالل التقييم الذاتي
لمؤسساتهم أن يحدثوا أثر ايجابي من خالل ممارساتهم االيجابية واألكثر استدامة.
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الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات –
منتدى الجائزة
نظمت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات منتداها السنوي والمصاحب للجائزة
كحدث يوم كامل للسنة الثانية على التوالي وألول مرة
تحت رعاية جامعة الدول العربية .شعار المنتدى هو
"اقتصاد أخضر وشامل :بناء مستقبل مستدام" ودارت
الحوارات والنقاشات حول القضايا الهامة والمتعلقة
بتقديم وظائف خضراء ،االبتكار ،الشراكات العامة
والخاصة واالقتصاد األخضر .جمع بين خبراء في مجال
ً
القيمة
االستدامة الذي قدموا
عروضا غنية بالمعلومات ّ
وداروا نقاشات بناءة حول تحديات وفرص االستدامة.
ُقدمت الكلمات الرئيسية من قبل المتحدثين البارزين
وهم بالترتيب سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم
التويجري ،األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية
لجامعة الدول العربية وسعادة الدكتور إياد أبو مغلي،
المدير اإلقليمي والمتحدث الرسمي عن المكتب
االقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.
ساعدت الكلمتين في التمهيد للجلسات النقاشية
وإلهام الجمهور وتشجيعهم على تطبيق وتبني مبادرات
خضراء في المجتمع.
تألف المنتدى من  4جلسات نقاشية ،كل جلسة
ً
خصيصا لتوجيه النقاشات نحو
تضم سؤالين صمموا
ً
عرضا عن
أجوبة محددة .تضمنت الجلسة الختامية
أمثلة ألفضل الممارسات في المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات واالستدامة في منطقتنا وما بعدها.
قام السيد بيتر ندورو ،صحفي معروف من جنوب
ومقدم برامج تلفزيونية ،بتقديم المنتدى وادارة
افريقيا
ّ
النقاشات واختتامها في نهاية كل جلسة.

المتحدثين في الجلسة األولى :سعادة أسعد أحمد
السعد ،الرئيس التنفيذي ،شركة صناعة الكيماويات
البترولية ،الكويت والسيدة كارين ايرتون  ،مديرة إدارة
مجموعة اإلستدامة في مجموعة بنك ستاندرد ،جنوب
أفريقيا ،والسيد ماثيو توكاكي،الشريك المؤسس لـ
 EntreHub.orgو مجموعة اإلستدامة.
المتحدثين في الجلسة الثانية :سعادة السيد بينغت
يوهانسون ،سفير المسؤولية االجتماعية للمؤسسات،
حكومة السويد ،والدكتورة أسمهان الوافي ،مدير
عام مركز الدولي للزراعة المحلية ،والسيدة إني
أونوك ،المستشارة األولى و الرئيس التنفيذي لشركة
ثيسلبراكسيس لإلستشارات المحدودة ،والسيد داريان
ستيب ،المدير التنفيذي لمبادرة الشراكة.
المتحدثين في الجلسة الثالثة :السيد كارلوس إدواردو
ليسا براندو ،عضو مجلس إدارة معهد إثوس لألعمال
والمسؤولية اإلجتماعية ،والمهندس عبد العزيز حسني
زعرب ،مدير إدارة البيئة والصحة والسالمة في بلدية
أبوظبي ،السيد عبدالرحمن الصم ،أخصائي أول في
تطوير اإلستدامة ،معادن ،شركة التعدين العربية
السعودية.
المتحدثين في الجلسة الرابعة والختامية :سعادة محمد
بن عبيد المزروعي ،رئيس الهيئة العربية لالستثمار
واإلنماء الزراعي ،والسيدة غرايس أوغوت ،المدير
التنفيذي في مبادرة  Lippoللمبادرات التعليمية،
والسيدة حنان عباس ،مستشار في قضايا المسؤولية
االجتماعية والتنمية المستدامة ،والسيد الفاضل
منعم بنلالهم  ،الشريك المؤسس و رئيس الخدمات
اإلستشارية في شركة ميدان إلستشارات اإلستدامة،
السباك ،رئيس العالقات العالمية،
والفاضلة كريمة
ّ
منتدى ليل العالمي ،والفاضلة مريم التهامي ،مسؤول
برامج ،برنامج األمم المتحدة للبيئة.
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حقائق من الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
بالمقارنة لعام 2014
• %11.5نسبة الزيادة في المشاركات في
عام 2014
•عدد الدول المشاركة ارتفع إلى 12
•عدد فئات الجائزة بقي نفسه
•ألول مرة تم استالم مشاركتين من المغرب
• %18.18نسبة النمو في القطاعات
الصناعية المشاركة
• %13.33نسبة الزيادة في مشاركات فئة
المؤسسات المتوسطة
• %123نسبة الزيادة في فئة مشاريع
الشراكة

حفل الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 2013
عقد حفل تكريم الفائزين في الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات في مساء يوم  28اكتوبر في
فندق غروفنور هاوس في دبي .حضر الحفل أكثر من
ً
شخصا من كبار الشخصيات و القادة و الخبراء و
250
البارزين في ممارسات المسؤولية اإلجتماعية و قضايا
اإلستدامة .تم تقديم الحفل من قبل السيد بيتر ندورو،
صحفي معروف ومذيع سابق في قناة  ،BBCالذي
ابتدأ الحفل بتقديم لمحة عن الجائزة وأهميتها في
تكريم وتمييز أفضل الممارسات في مجال االستدامة
في المنطقة ،ثم دعا السيدة حبيبة المرعشي ،رئيسة
الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
لتقديم كلمتها الترحيبية .شكرت السيدة الحبيبة راعي
الحفل ،والداعمين والشركاء االعالميين ورحبت بالحضور
الكريم .ثم انتقلت إلى تعريف خصائص الدورة السابعة
للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
عقب كلمة السيدة حبيبة ،ودعي كل من الراعي
االستراتيجي ،والبالتيني والذهبي للمنصة لتقديم
كلماتهم .كمبادرة شكر وتقدير ،تم تكريم جميع الرعاة
لعملهم ومساندتهم.

• %3.7إلى  %8.3كانت نسبة الزيادة
في مجموع الدرجات التي حصل عليها
المتنافسون ضمن الفئات الست للجائزة
مقارنة بعام 2013
• %35من المنظمات تقدموا للمشاركة
للمرة األولى
• %65من المشاركين تقدموا مرة واحدة
على األقل في الماضي
• %45من المشاركين قدموا تقارير
لإلستدامة و المسؤولية اإلجتماعية
لمؤسستهم

كبير من االعالم ّ
تكلل بعدد من المقابالت والتقارير
والتغطية االعالمية من مؤسسات االعالم المرموقة
مثل :مجموعة إم بي سي ،وتلفزيون صانعو القرار ،قناة
سما دبي ،وقناة دبي .إختتمت فعاليات حفل الجائزة من
خالل تكريم المؤسسات الفائزة بجائزة الدورة السابعة
ضمن فئاتها الستة المختلفة.

ً
ً
هاما هذا العام ،وهو توقيع
حدثا
وقد شهد الحفل
مذكرة التفاهم مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ،بين
ممثال
كل من المكتب اإلقليمي لغرب آسيا ()ROWA
ً
بمديره العام سعادة الدكتور إياد أبو مغلي ،ورئيسة
الشبكة العربية للمسؤولية الجتماعية للمؤسسات،
السيدة حبيبة المرعشي .استقطب الحفل اهتمام
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نتائج الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات :2014
المنظمة

الرقم

الفائزين

الدولة

1

الفائز

اإلمارات العربية المتحدة

مواصالت دبي

1

الوصيف األول

اإلمارات العربية المتحدة

جمارك دبي

1

الوصيف الثاني

اإلمارات العربية المتحدة

هيئة كهرياء و مياه دبي

فئة المؤسسات الحكومية

فئة المؤسسات الكبيرة
1

الفائز

قطر

غاز قطر

1

الوصيف األول

البحرين

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

2

الوصيف الثاني (مناصفة)

قطر

شركة راس غاز

الكويت

شركة صناعة الكيماويات البترولية

فئة المؤسسات المتوسطة
1

الفائز

المملكة العربية السعودية

الشركة الوطنية البتروكاوية الصناعية

2

الوصيف األول (مناصفة)

اإلمارات العربية المتحدة

حضانة بلوسوم

اإلمارات العربية المتحدة

إعمار

1

الوصيف الثاني

اإلمارات العربية المتحدة

فندق كراون بالزا أبوظبي

فئة المؤسسات الصغيرة
1

الفائز

اإلمارات العربية المتحدة

حضانة البستان البريطانية

1

الوصيف األول

اإلمارات العربية المتحدة

حضانة هوم جرون األيكولوجية لألطفال

1

الوصيف الثاني

اإلمارات العربية المتحدة

شركة إنغيج مي

فئة أفضل مشروع تعاوني بين الشركات و المؤسسات الغير حكومية
1

الفائز

المغرب

البنك المغربي للتجارة الخارجية

2

الوصيف األول

الكويت

شركة صناعة الكيماويات البترولية

اإلمارات العربية المتحدة

شركة ترايستار للنقل

3

الوصيف الثاني

األردن

البنك العربي

جمهورية مصر العربية

شركة سويس لإلسمنت

اإلمارات العربية المتحدة

الشركة العالمية للتموين

1

الفائز

1

شارك

فئة أفضل أعمال جديدة
اإلمارات العربية المتحدة

شركة إنغيج مي

تقدير خاص
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جمهورية مصر العربية

بروكتر اند جامبل – مصر ،برايسو وترهاوس كوبرز–
مصر ،آي بي إم – مصر
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اإلنجازات الهامة
كان عام  2014حافالً باألحداث الهامة للشبكة العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات،
حيث منت الشبكة وتوسعت لتصل إىل مناطق مختلفة يف اإلقليم .تقاسمنا املعرفة والخربات
والتحديات وأوفينا دورنا كمحرك رئييس للتنمية املستدامة ،ومرة أخرى تم االعرتاف
بالشبكة كرشيك ذو مصداقية وثقة من قبل املؤسسات املحرتمة كجامعة الدول العربية
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة .وكانت السمة الواضحة هي التوسع يف التوعية وتسليط الضوء
عىل الشبكة من خالل االستفادة من قنوات املشاركة .تطورت لدينا املعرفة املؤسساتية
الخاصة ،ونحن نعمل اليوم عىل احداث املزيد من التنمية املستدامة يف املنطقة .ومع اقرتاب
العامل من حقبة جديدة من األهداف املستدامة ،نستعد ألداء دورنا يف الشبكة عىل نحو رائد
إلستدامة املنطقة.

34
34

2013
السنوي
التقرير
2014
السنوي
التقرير

دورات تدريبية

األبحاث والمنشورات

ً
ناجحا على جميع المستويات
كان عام 2014
بالنسبة للشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات فيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات،
حيث أجرينا أول تدريب باللغة العربية حول
االصدار الرابع للمبادرة العالمية العداد التقارير
وهو إنجاز حصري للشبكة لغاية اليوم .كما
قمنا بإعداد سلسلة من التدريبات المعتمدة
التي تغطي جميع جوانب أداء المؤسسة في
االستدامة بالمنطقة وفقا إلحتياجاتها ،حيث
قدمت هذه الدورات التدريبية قيمة مضافة
عالية كونها توفر للمشاركين شهادة معتمدة
بعد تحصيل المعرفة .وتوفر مزايا ال تعد وال
تحصى لمجموعات أصحاب المصالح المختلفة
في مجاالت تخصصهم بما في ذلك استشاريو
المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ،والطالب
والباحثين والفرق التشغيلية .وقد تشاورنا مع
الخبراء واألكاديميين المخضرمين على أعلى
مستوى للوصول إلى المحتوى التدريبي العالي
الجودة لضمان تلبية توقعات أصحاب المصلحة
لدينا .في أعقاب إطالق االصدار الرابع لوثيقة
االرشادات حسب المبادرة العالمية إلعداد
التقارير في منطقة الشرق األوسط في مايو
الماضي ،قمنا بدمج المنظمات العامة والخاصة
في اإلطار الجديد من خالل تقديم  3دورات
تدريبية على مدار العام بناء على االصدار الجديد.

تعتبر الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
أن البحوث هي من اهم األنشطة التي تقوم بها كونها
َّ
تدرك العقبات التي تواجه المنظمات في الحصول
على معلومات دقيقة وموثوقة حول المسؤولية
االجتماعية .وقد أثبتت جوائز الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات إمتالكها لنوعية أبحاث جيدة من
المعلومات .وقد أدى التقارب بين العرض والطلب إلى
نشر أفضل الممارسات ،واآلن في طبعتها الخامسة،
ً
ً
قويا لتنفيذ
ومرجعا
باتت تُ عتبر منصة لتبادل المعرفة
المسؤولية االجتماعية .بناء على هذه األيديولوجيا،
قامت الشبكة بنشر أفضل الممارسات لعام  2014كأداة
تعليمية للمنظمات العاملة في المنطقة إلرشادها إلى
أحدث االتجاهات وتحديات االستدامة .إذ ترتبط األبحاث
بالقطاعات الفائزة بفئات الجائزة الستة من الدورة
السابعة للجوائز والدروس المستفادة من رحالتها نحو
ً
عددا من المواد المتعلقة
االستدامة .نشرت الشبكة
بإدارة الطاقة المستدامة وطرق استدامة المناطق بناء
على طلب من إحدى المنظمات .وتصدر الشبكة النشرة
الشهرية التي توافي األعضاء وأصحاب المصلحة بأخبار
فضال عن األحداث الجارية
الشبكة وبرامجها التدريبية،
ً
في كواليس االستدامة المحلية واإلقليمية والعالمية.
تُ عد الشبكة أداة لنشر الوعي وتقدم للمؤسسات واألفراد
في جميع أنحاء العالم العربي المعلومات المتعلقة
باالستدامة الستخدامها في بناء وتنمية القدرات
الشخصية والمهنية.
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الجوائز

الضمان

سطع نجم الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
ً
إقليميا نحو شمال افريقيا
للمؤسسات عندما انتشرت
وحصلت على رعاية جامعة الدول العربية ما ساعد في زيادة
فضال عن توقيها مذكرة
عدد الدول المشاركة من  10إلى -12
ً
تفاهم مع برنامج األمم المتحدة للبيئة .وعالوة على ذلك،
تمكنت من جذب مشاركين جدد بنسبة  ٪35ومضاعفة عدد
التقديمات لمشروع الشراكة .كل هذا أضاف قيمة لتحقيق
االزدهار في المنطقة من خالل جهودها المكثفة لتمهيد
ً
أيضا على
الطريق نحو نمو عادل ومستدام .وقد حصلت
ضمان خارجي من  DNV-GLللعام الثاني على التوالي ما
يزيد من التأكيد على موثوقيتها ومصداقيتها .وتم تغيير فئة
التعاون بين المنظمات غير الحكومية والشركات لتصبح
فئة مشاريع الشراكة لتشمل مجموعة أوسع من التعاون.
وقد نظم حفل الجوائز والمنتدى مرة أخرى كحدث محايد
للكربون .كما حظيت بدعم اعالمي وتغطية كبيرة في
فضال عن إبرام شراكات مع بعض المؤسسات
عام 2014
ً
ً
ً
ً
وعالميا .وقد حظيت الجوائز
إقليميا
تميزا
اإلعالمية األكثر
بمكانة كبيرة باعتبارها األقوى واألكثر مصداقية في المنطقة
كمنصة لتبادل المعارف .وحضر حفل الجوائز جمهور رفيع
فضال عن مشاركة القادة في مجال االستدامة،
المستوى
ً
وكبار الشخصيات الحكومية المرموقة ،والرؤساء التنفيذيين،
وخبراء المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والمهنيين من
ذوي الكفاءات العالية .وقد سجل حضور  23جنسية مختلفة
للمنتدى والجوائز ما يجمع بدوره بين المعارف واألفكار
والخبرات من مختلف أنحاء العالم.

أدخلت الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات خدمات ضمان الطرف الثالث كجزء
من المسؤولية االجتماعية المتكاملة وخدمات
االستدامة .وهي خطوة استراتيجية للمساهمة
في الممارسات المستدامة من خالل دعم
المنظمات العامة والخاصة في ممارسات اعداد
ونشر التقارير حول االستدامة .وهو مكمل طبيعي
للدورات التدريبية إلعداد التقارير  GRIالتي توفرها
الشبكة باللغتين العربية واإلنجليزية .وتقدم
الشبكة دورات تدريبية وفق المباردة العالمية
العداد التقارير بدون مشاركة عمالئها في مرحلة
إعدادهم للتقارير للتأكيد على مصداقية دورها
كمزود ضمان خارجي.
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مؤرشات األداء مقارنة باألهداف
أهداف الشبكة وطموحاتها
 .1إظهار االلتزام بجدول
األعامل العاملي للتنمية
املستدامة

 .2املساهمة يف املبادرات
الوطنية للتنمية املستدامة
يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة والعامل العريب.

 .3املساهمة يف الجهود
املبذولة لوضع دولة اإلمارات
العربية املتحدة والعامل
العريب يف مركز الريادة
والتميز يف مجال متيزاألعامل
واملسؤولية االجتامعية
للمؤسسات يف املنطقة.

مؤرشات اآلداء الرئيسية
(الكميةوالنوعية)

•عدد المتحدثين الدوليين
المدعوين إلى حلقات العمل.
•عدد األحداث الدولية الخاصة
بالمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات التي حضرتها
الشبكة.

•عدد المنظمات الحكومية
المشاركة في فعاليات.
الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات.
•عدد المؤسسات الحكومية
المشاركة في الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات.
•عدد األحداث التي تمت
بالشراكة مع المنظمات
األخرى.

•إلى أي مدى ساهمت
نشاطات الشبكة العربية
للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في دعم مواقف
دولة اإلمارات العربية
المتحدة كرائدة في التميز
في األعمال والمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات في
المنطقة.

أهداف 2014
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على تعزيز المشاركة
و التعاون مع خبراء اإلستدامة الدوليين و المنظمات المعتمدة للتدريب و لدعم
المنتدى و الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات.
•سوف تسعى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في المضي
قدما  نحو حوارات اإلستدامة اإلقليمية و ستعمل على نشر مفاهيم اإلستدامة
و المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و مواطنة الشركات من خالل برامجها
التدريبية و جلسات الحوار و المنتدى و الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات.
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على المشاركة في
األحداث الدولية و اإلقليمية التي تخص المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات من
أجل تشجيع تبادل المعرفة و أفضل الممارسات في المنطقة العربية و على
الصعيد العالمي أيضاً .
•سوف تسعى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلى تعزيز
مشاركة الدوائر الحكومية في برامج التدريب و في الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات من أجل تحفيز قدراتهم و مهاراتهم في المسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات.
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على تشجيع الهيئات
الحكومية لكتابة تقارير اإلستدامة و بناء قدراتهم التنظيمية والتي تهتم بمبادئ
المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات وذلك من خالل المشاريع و البرامج التعاونية.
كما تهدف الشبكة إلى عقد برامج تدريبية  متخصصة عن المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات و لكتابة تقارير اإلستدامة المعتمد من قبل مبادرة اإلبالغ العالمية
لهيئات حكومية.

•ستهدف الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلى بناء شراكات
قطرية لتشجيع المؤسسات على المشاركة في الدورة السابعة للجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات.
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على مواصلة إظهار
دولة اإلمارات العربية المتحدة كمثال يحتذى به في مجاالت األعمال المستدامة
و أفضل الممارسات من خالل الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
و المؤتمرات و ورش العمل و الفعاليات العالمية و الشراكات المؤسسية و
فعاليات التواصل.

 .4تشجيع اعتامد سياسات
طوعية ملامرسات املسؤولية
االجتامعية للمؤسسات بني
الرشكات يف املنطقة

هل تم تحقيق
الهدف ؟
نعم

نعم

نعم

نعم

•عدد األحداث التي تم
إستضافتها من قبل
الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات.
•عدد األحداث  /المشاريع التي
بدء بها أعضاء الشبكة.
•عدد إرتباطات التحدث
للشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات.
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•سوف تقوم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بتنظيم الدورة
السابعة للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و بعزم أكبر على
زيادة أعداد المشاركين فيها و ستعمل على توسيع النطاق الجغرافي لها.
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على نشر الطبعة
الرابعة من كتاب أفضل الممارسات للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات والتي
تحتوي على ماال يقل عن  10دراسات حالة من مؤسسات المنطقة و التي حازت
على الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات .2013
•تهدف الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلى إجراء  5برامج
تدريبية عن إعداد تقارير اإلستدامة و  4ورش عمل و فعاليات تواصل.
•سوف تنظم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ورشة عمل على
مستوى الرؤساء التنفيذين والتي تجمع كبار صانعي القرار للنظر في إعتماد
المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات كجزء ال يتجزأ من إستراتيجية المؤسسة
التنظيمية  .

مؤرشات األداء مقارنة باألهداف
أهداف الشبكة وطموحاتها
 .5عرض أمثلة ألفضل
سياسات ومامرسات
املسؤولية االجتامعية
للمؤسسات بني قطاع
األعامل يف العامل العريب

 .6تحديد املعايري واملؤرشات
الرئيسية للنمو املستدام

مؤرشات اآلداء الرئيسية
(الكميةوالنوعية)
•عدد التقارير التي نشرت
حول المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ،األنشطة
المضطلع بها لعرض أمثلة
ألفضل الممارسات المتعلقة
بالمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات.

•إلى أي مدى تم تحديد
المعايير والمؤشرات الرئيسية
للنمو المستدام.

 .7تطوير قاعدة بيانات
تجمع دراسات الحالة
لتعزيز املسؤولية االجتامعية
للمؤسسات يف العامل العريب

أهداف 2014
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على إصدار  12نشرة
إخبارية إلكترونية لتسليط الضوء على أعمال المؤسسات األعضاء في الشبكة في
مسؤوليتهم اإلجتماعية  ،كذلك إصدار مقاالت حول الفائزين في الجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات.
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على وضع دراسات
الحالة ضمن إستراتيجيات المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في المنطقة و
جعلها جزءا من برامج التدريب.
•تعزيز استراتيجيات المسؤولية االجتماعية المبتكرة و الفاعلة من خالل برامج
معتمدة في المنطقة للتدريب حول المسؤولية اإلجتماعية و كتابة تقارير
اإلستدامة المعتمدة من مبادرة اإلبالغ العالمية.
•ستعمل الشبكة على تنظيم ما ال يقل عن   10دورات تدريبية و ورش عمل و
فعاليات تواصل.
•ستقوم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بإصدار كتيب الفائزين
في الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات .2014

•ستقوم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على تقديم الدعم
اإلستشاري و خدمات الضمان الخارجية والتي ستعمل على رفع مستوى تنفيذ
المسؤولية اإلجتماعية و اإلفصاح  لدى المؤسسات                                           .
ستسعى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على مواصلة تعزيز و
نشر اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات   G4و  الذي تم إصداره حديثا من قبل مبادرة
اإلبالغ العالمية من خالل عقد تدريبات تشمل على أسس و أطر اإلصدار الرابع
لوثيقة اإلرشادات   G4وبيان المؤشرات و المعايير في هذا اإلطار الجديد.

•إلى أي مدى تطورت قاعدة
البيانات الوطنية لدراسات
الحالة حول المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات.

هل تم تحقيق
الهدف ؟
نعم

نعم

نعم

•ستقوم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على إصدار الطبعة
الرابعة من كتاب أفضل الممارسات للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات لعرض
دراسات حالة الفائزين في الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
 . 2013وبهذا سيرتفع العدد اإلجمالي إلصدارات أفضل الممارسات إلى   4و
إحتوائهم على  48دراسة حالة.

•تطوير وتعزيز شبكة لالتصال
والشراكات.

 .8تطوير شبكة تواصل
فعالة إلقامة رشاكات مع
الكيانات التي تشارك يف
برامج املسؤولية االجتامعية
للمؤسسات عىل املستويات
الوطنية واالقليمية والدولية

جزئياً  -العمل
مستمر على
ذلك

•ستسعى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلى توسيع قاعدة
عضوية المؤسسات لديها من خالل دعوة  5مؤسسات من مختلف القطاعات
من داخل و خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة و العمل على تشجيع و تحفيز
األعضاء الحاليين على زيادة مشاركتهم في فعاليات و أنشطة الشبكة.
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على التواصل مع
البلدان العربية التي لم تشارك سابقا مع أنشطة الشبكة.
•ستقوم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على بناء شراكات مع
المؤسسات ذات التفكير المتشابه محليا و إقليميا و عالميا لبناء التآزر و تقاسم
الموارد و المشاركة في أفضل الممارسات  .

39
التقرير السنوي 2014

أهداف 2015
•السعي وراء تنفيذ شراكات استراتيجية مع المنظمات المحلية ،واإلقليمية والعالمية واألفراد
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
•إنشاء قنوات اتصال جديدة مع أصحاب المصلحة الحاليين والمستقبليين والمحافظة عليها
لتسهيل الحوار بينهم وتشجيع القيام باألعمال على المستوى العالمي.
•التركيز على تعزيز التواصل االجتماعي بشكل ديناميكي ليعكس مركز الشبكة حول القضايا
العالمية لالستدامة.
•العمل على تمثيل الشبكة والمنطقة أثناء المشاركة في المؤتمرات االقليمية والعالمية حول
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات بهدف تبادل المعرفة والخبرات.
•استقطاب دول متعددة للمشاركة في الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
وخاصة الدول في شمال افريقيا ومنطقة الشرق األوسط لتوسيع شمولية ونطاق الشبكة.

•وضع هدف تقديم البرامج التدريبية حول  GRI G4باللغة العربية لخمسة مؤسسات حكومية
على األقل والتي تفضل اعداد تقارير االستدامة الخاصة بها بلغة اإلمارات العربية المتحدة األم.
•جذب  10منظمات جديدة على األقل  من القطاع العام للمشاركة في الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات والقيام بالتقييم الذاتي لممارساتها وعرض أنشطتها
للمساهمة في التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
•مشاركة  5منظمات على األقل من القطاع العام في مؤتمرات وأنشطة منظمة ومدعومة
من قبل الشبكة.
•دمج وتمكين منظمات القطاع العام والخاص ألخذ دور فعال في تحقيق وتنفيذ خطة دبي
 2021من خالل تقديم األبحاث والخدمات االستشارية.
•تحديد االحتياجات والفجوات في المهارات الالزمة لتحقيق رؤية دولة االمارات العربية المتحدة.
وهذا سيتم عكسه في البرامج التدريبية للشبكة ،والمنتديات والجوائز ،واألبحاث والخدمات
االستشارية وخدمات الضمان.
•دعم ونشر الوعي حول الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص
على مشاركة القطاع العام من خالل مشاريع تعاونية واستراتيجية.
•عرض أمثلة من دولة اإلمارات العربية المتحدة في مؤتمر عالمي واحد على األقل ،أو ندوة أو
ورشة عمل واحدة.
•االستمرار في عرض أمثلة عن أفضل الممارسات في مجال االستدامة في دولة االمارات
العربية المتحدة في تقرير أفضل الممارسات الذي تصدره الشبكة لعام .2015
•مشاركة األبحاث حول المفهوم المحلي لالستدامة من خالل تقديم االمارات العربية المتحدة
كرائد في هذا المجال مع أعضاء الشبكة من األفراد والمنظمات العالمية والمعروفة.
•عرض قصص نجاح في االمارات العربية المتحدة في النشرة الشهرية االلكترونية للشبكة والتي
توزع على أعضائها المحليين والعالميين.

•تشجيع األعمال على تبني ممارسات المسؤولية االجتماعية بشكل طوعي عن طريق تقديم
أمثلة واقعية في مطبوعة عن أفضل الممارسات.
•إلهام المنظمات للمشاركة في المسؤولية االجتماعية للمؤسسات من خالل تقديم  3برامج
تدريبية معتمدة على األقل من الشبكة.
•تنفيذ  5برامج تدريبية حول تقارير االستدامة  GRIالستخدامها كإثبات كمي عن اآلثار المترتبة عن
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أداء المنظمة.
•تنظيم ودعم مؤتمرين أو حدثين على األقل على مستوى الرؤساء التنفيذيين واالدارة العليا
في القطاعات العامة والخاصة لتشجيعها على المشاركة في ممارسات طوعية.
•ستسعى الشبكة للتحدث في جلسات نقاشية في  3مؤتمرات محلية أو ورش عمل على األقل
حول االستدامة.

أهداف 2015
•اصدار تقرير واحد عن أفضل الممارسات في ورشة عمل الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات.
•عرض أفضل الممارسات للفائزين المشاركين بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
من خالل دعوتهم للتحدث عن تجاربهم في ورشة عمل الجائزة.
•اصدار كتاب واحد عن الفائزين بالجائزة من خالل عرض أفضل ممارساتهم والدروس المستخلصة
من الفائزين بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
•الترويج للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومفهوم االستدامة من خالل عرض قصص نجاح
متعددة في  12نشرة شهرية إلكترونية للشبكة.
•تسليط الضوء على أفضل الممارسات في المنطقة من خالل عرض أمثلة ونقاشات في 10
برامج تدريبية معتمدة على األقل حول المسؤولية االجتماعية وتقارير االستدامة.
•نشر الوعي حول أفضل الممارسات في المنطقة من خالل تنظيم ودعم والمشاركة في 5
أحداث أو مؤتمرات أو ورش عمل على األقل من االستدامة.
•عرض أفضل الممارسات الخاصة بالفائزين بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
في الموقع االلكتروني للشبكة وقنوات التواصل االجتماعي المعتمدة.

•اطالق سلسلة البرامج التدريبية المعتمدة للشبكة حول المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
كأداة تحديد مستوى األداء.
•االستمرار في تقديم التدريب المعتمد عن تقارير االستدامة باللغة العربية واالنجليزية لدعم
مبادىء تقارير االستدامة الموضوعة من .GRI
كمكمل لتقارير االستدامة.
•تشجيع استخدام مؤشرات االستدامة
ّ
•توجيه المنظمات وتقديم الخدمات االستشارية لها حول المعايير واألدوات المرتبطة لمعالجة
الفجوات وتفاديها.

•نشر االصدار الخامس من تقرير أفضل الممارسات الخاص بالشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات وعرض ممارسات الفائزين بالجائزة لعام  .2014بهذا سيكون العدد
الكلي هو خمسة تقارير منشورة تعرض  62دراسة حالة.
•المشاركة في أبحاث عن أفضل الممارسات وتصنيف وتجميع المعلومات.

•تطوير تسويق العالمة التجارية للشبكة وخدماتها لجذب  10منظمات من القطاع العام
والخاص في دولة االمارات العربية المتحدة وما بعدها.
•الوصول إلى دولة عربية جديدة لم تشارك بعد بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ودمجها بالنشاطات المختلفة للشبكة.
•بناء شراكات جديدة من خالل زيارات مكثفة ونقاشات بين مجموعات التركيز والمشاركة في
األحداث المختلفة ذات الصلة.
•تخطيط وتنفيذ خارطة الطرق للشبكة للترويج عن رؤيتها ،وأهدافها وخدماتها في الدول
العربية.
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•نسبة مؤسسات القطاع
الحكومي من أعضاء الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات    %33 :نسبة
مؤسسات القطاع الحكومي
المشاركة في ورش العمل
التي نظمتها الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات .%23 :
•نسبة مؤسسات القطاع
الحكومي المشاركة في
الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات :2011
.%28
• نسبة مؤسسات القطاع
الحكومي المشاركة في
الفعاليات األخرى للشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات .%17 :

•عدد المحافل الدولية التي
تحدثت فيها الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات  - 3 :أسبوع الميثاق
العالمي لألمم المتحدة في
كوبنهاغن  ،إجتماع مجلس
إدارة الميثاق العالمي لألمم
المتحدة في نيويورك ،وبرنامج
المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات الذي نظمته شركة
سيقا (التابعة لمجموعة دال )
في السودان.

•في عام  ،2011نظمت الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات  7أحداث رئيسية
شملت  3ورش عمل  ،المؤتمر
الصحفي إلطالق الجائزة  ،ورشة
عمل الجائزة  ،منتدى و حفل
توزيع الجوائز  ،وحدثا واحدا
للتواصل  .جمعت هذه األحداث
 39متحدثا  14  ،متحدثا دوليا و
 25متحدثا إقليميا.

أهداف الشبكة وطموحاتها إنجازات 2011
 .1إظهار االلتزام
بجدول األعامل
العاملي للتنمية
املستدامة

 .2املساهمة يف
املبادرات الوطنية
للتنمية املستدامة يف
دولة اإلمارات العربية
املتحدة والعامل
العريب.
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إنجازات 2012
•نظمت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
 14نشاطا رئيسياً شمل  8دورات تدريبية وورش عمل ،
مؤتمر صحفي واحد يخص الجائزة  ،ورشة عمل واحدة
للجائزة  ،منتدى و حفل واجد للجائزة  ،حدث واحد للتواصل
 ،مؤتمر واحد للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  ،جمعت
هذه األحداث  45متحدثاً  8،متحدثين دوليين و 37متحدثا
إقليميا.
•في عام  ، 2012تحدثت الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات في  7احداث و هي إجتماع
مجلي أصحاب المصلحة لمبادرة اإلبالغ العالمية في
أمستردام  ،فعالية الميثاق العالمي لألمم المتحدة في
مؤتمر األطراف  18لتغير المناخ في الدوحة و مؤتمر
األمم المتحدة للتجارة و التنمية في الدوحة  ،و مؤتمر
المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات الذي نظمته اللجنة
العليا للمسؤولية اإلجتماعية للشركات و الشؤون
اإلجتماعية في السودان  ،و منتدى ليل العالمي في
فرنسا و إجتماع شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية في
البحرين ،وإجتماع شركة الصناعات البترولية في الكويت.
•وتحدثت الشبكة أيضا في  6محاضرات محلية في قمة
إتصاالت المسؤولية اإلجتماعية في دبي  ،إجتماع اإلفطار
لشركة النجم الثالثي للنقل في دبي  ،ومجلسين إثنين
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في دبي  ،ومؤتمر
وزارة اإلقتصاد في دبي  ،وورشة عمل اإلصدار الرابع
لوثيقة اإلرشادات إلطار مبادرة اإلبالغ العالمية في
أبوظبي.
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي من أعضاء الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات                                                                                                                                               %23 :
نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في
ورش العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  %23 :نسبة مؤسسات
القطاع الحكومي المشاركة في الجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات                                                                                                                                         %24 : 2012
نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في
الفعاليات األخرى للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات .%33 :

إنجازات 2013

إنجازات 2014-2011
•نظمت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في
عام  14 , 2013حدث رئيسي شمل  10ورش عمل و مؤتمر صحفي
إلطالق الجائزة  ،و حلقة تدريب عن الجائزة ،و منتدى و حفل الجائزة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات    .جمعت هذه األحداث
 37متحدثا 24 ،متحدث دولي و  13متحدثا إقليميا  ،وشملت
األحداث مؤتمرين (محلي و إقليمي ) و فعالية تواصل واحدة و
تدريب خارجي واحد .و هذه اإلحصاءات تصيب الهدف المحدد لعام
 2013و هي زيادة اعداد المشاركات اإلقليمية و الدولية في  
أحداث الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات.

إنجازات 2014
•عدد المتحدثين :في عام  ،2014نظمت الشبكة  13حدثاً هاماً تضمن
 9برامج تدريبية /ورش عمل ،مؤتمر صحفي واحد حول الجائزة ،ورشة
عمل واحدة حول الجائزة ،منتدى واحد للجائزة وحفل الجائزة.
•قدمت الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات الدعم
لثالثة أحداث :منتديين وورشة عمل (اثنان منها عالمية وأخرى
محلية) .شارك في هذه األحداث  64متحدثاً  37 ،منهم عالميين،
و 16إقليميين ،و 11محليين .وهذا بدوره يحقق األهداف الموضوعة
لعام  2014لزيادة أحداث الشبكة على المستوى المحلي
والعالمي.
•شاركت الشبكة كمتحدث رسمي في  12مؤتمر وأحداث مختلفة
( 2عالمية 3 ،إقليمية ،و  7محلية) ،مفصلة كالتالي:
محلياً  :مؤتمر واحد/ندوة ،منتدى واحد ،قمة واحدة 3 ،احداث أخرى
وورشة عمل واحدة.

•عدد المحافل الخارجية التي تحدثت فيها الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات في عام   2013كانت  12محاضرة  7 ،منها
كانت على المستوى المحلي وهم (  5مؤتمرات /ورش تدريبية
 ،فعالية تواصل واحدة و تدريب محلي و إقليمي واحد )  و 5
على المستوى اإلقليمي و الدولي و هم ( حدثين لمبادرة اإلبالغ
العالمية و مؤتمر وورشة عمل واحدة و حدث واحد لألمم المتحدة).
.

•عالمياً  :اجتماع واحد لمجلس أصحاب المصلحة ،وقمة واحدة.
•إقليمي وعالمي :حدث واحد الطالق المبادرة العالمية العداد تقارير
االستدامة  ،GRIورشة عمل واحدة حول  ،GRIومنتدى واحد.

•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي من أعضاء الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات . %38.46 :2013

•هذا بدوره يحقق األهداف الموضوعة لزيادة مشاركة الشبكة
باألحداث المحلية والعالمية.

•بقيت نسبة األعضاء من منظمات القطاع العام/الحكومية في
الشبكة كما هي  %38.46في عام .2014
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في ورش العمل التي
نظمتها الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات   لعام
. %45.3 : 2013

•زادت نسبة مشاركة منظمات القطاع العام/الحكومية الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات لعام  2014بمقدار
 %11.39مقارنة بنسبة  %9.5لعام .2013

•زاد عدد منظمات القطاع العام/الحكومية التي شاركت في البرامج
التدريبية حول تقارير االستدامة  GRIمن  %54.23في عام  2013إلى
 %56.25في عام .2014
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في الجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات . 9.5% : 2013
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في الفعاليات
األخرى للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات .%33 :

•نسبة منظمات القطاع العام/الحكومية التي شاركت في األحداث
األخرى للشبكة هو .%33

إنجازات 2014-2011

 .3املساهمة يف
الجهود املبذولة
لوضع دولة اإلمارات
العربية املتحدة
والعامل العريب يف مركز
الريادة والتميز يف
مجال متيزاألعامل
واملسؤولية
االجتامعية
للمؤسسات يف
املنطقة.

أهداف الشبكة وطموحاتها إنجازات 2011
•الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات
هي شبكة إقليمية مقرها
دبي في اإلمارات العربية
المتحدة  ,وفي حين أن هذا
المكتب يقدم خدماته و ينظم
االحداث للمشاركين في
جميع أنحاء المنطقة  ،فإن
أغلب المشاركات تأتي من
المؤسسات داخل دولة اإلمارات
العربية المتحدة  ،ويرجع ذلك
أساسا إلى حقيقة أن كافة
األحداث يتم تنظيمها في دولة
اإلمارات  .كما نظمت الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات جميع أحداثها
السبعة في عام  2011والتي
شملت (  3ورش عمل  ،المؤتمر
الصحفي إلطالق الجائزة ،
ورشة عمل الجائزة  ،منتدى
و حفل توزيع الجوائز  ،وحدثا
واحدا للتواصل) كلها في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

إنجازات 2012
•الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات هي
شبكة إقليمية مقرها دبي في اإلمارات العربية المتحدة
و رغم أن هذه الشبكة تقدم خدماتها و أحداثها لجميع
الشركات و المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة  ،فإن
المشاركة من المؤسسات في دولة اإلمارات المتحدة
هي األكبر نسبيا .من األحداث األربعة عشر التي نظمتها
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  ،تم
تنظيم  13منها في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،في
حين أن هناك ورشة عمل واحدة نظمت في سلطنة ُعمان .
في كل هذه األحداث  ،عرضت الشبكة منحى المسؤولية
اإلجتماعية لدى المؤسسات في دولة اإلمارات العربية
المتحدة و المنطقة العربية من خالل التقارير و دراسات
الحالة و األمثلة  ,وفي منتدى ليل العالمي في فرنسا ،
ترأست الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
الوفد العربي األول في هذا الحدث العالمي.
•بدأت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات بتطوير شراكات مع المنظمات
اإلقليمية التي يمكن أن تفيد في تعزيز برامج
التدريب و الجائزة في دول عربية أخرى  .و ستواصل
العمل على تطوير هذه الشراكات في عام .2013
إستخدمت الشبكة قنوات التواصل اإللكتروني في
عقد إجتماعات الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات  ،و عملت الشبكة على الترويج لندوات
إلكترونية لمنظمات أخرى مثل مبادرة اإلبالغ العالمية و
الميثاق العالمي لألمم المتحدة ضمن شبكتها.

إنجازات 2013
•كون الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات شبكة
إقليمية فإنها تصب كامل جهودها على مشاركة جميع الدول
العربية ،في عام  2013تمت مشاركة  10بلدان عربية في
مختلف محافل و نشاطات الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات حيث شارك العدد نفسه  في الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات لعام  ، 2013بيد أن  5بلدان منهم شاركت
في التدريبات التي تعقدها الشبكة  ،شهد عام  2013مشاركة بلدان
من شمال أفريقيا ( مصر و السودان ) في كل من تدريبات الشبكة و
الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  .نظمت الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات تدريبا عن المسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات في البحرين  ،كما و تعاونت مع جميع
أنواع قطاعات االعمال في اإلقليم لدعم المؤتمرات و الحلقات
الدراسية  .هذا يشير إلى وجود إلتزام ثابت من قبل الدول العربية تجاه
المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و برامج التنمية المستدامة.
•على الصعيد العالمي  ،قادت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات وفدا إلى اإلجتماع السنوي لمبادرة اإلبالغ العالمية
بمناسبة إطالق اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات  ، G4كما تستغل
الشبكة نفوذ العالقات اإلستراتيجية التي تربطها مع الشبكة
اإلقليمية للميثاق العالمي لألمم المتحدة لدول مجلس التعاون
الخليجي لتحفز المؤسسات الوطنية و اإلقليمية عبر جميع المناطق
الجغرافية  ،كما أن المنتدى و الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات و المدعومين من قبل الميثاق العالمي لألمم المتحدة
يوفران منصة  للحوار و تبادل المعلومات بين مؤسسات المنطقة
العربية و مشاركة المعلومات في المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات و اإلستدامة.

 .4تشجيع اعتامد
سياسات طوعية
ملامرسات املسؤولية
االجتامعية
للمؤسسات بني
الرشكات يف املنطقة

إنجازات 2014
•كشبكة إقليمية ،تؤكد الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات على ضرورة توسيع نطاق نشاطاتها لتشمل أكثر من
دول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا ومنطقة الشرق
األوسط .لقد شهد عام  2014توسعاً في التغطية الجغرافية
للشبكة حيث استطاعت الحصول على رعاية جامعة الدول العربية.
•المشاركين في مختلف انشطة الشبكة كانوا من  23دولة مختلفة.
في منتدى والجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات،
كان عدد الدول العربية الممثلة  ،12وكان  7في البرامج التدريبية.
في عام  ،2014شاركت المغرب ألول مرة في تاريخ الجائزة وفازت
بالمرتبة األولى عن فئة مشاريع الشراكة.
•قدمت الشبكة الدعم وشاركت منظمات اقليمية وعالمية من
خالل المؤتمرات ،ورش العمل ،األحداث والندوات .توجهت كافة
هذه الجهود لترويج المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وتنمية
االستدامة وتمثيل االمارات العربية المتحدة كرائد في التميز في
العمل تماشياً مع أهداف الشبكة.
•على المستوى العالمي ،شاركت الشبكة في تنظيم منتدى الطفل
العالمي الذي أقيم خارج دولة السويد كما مهدت الطالق االصدار
الرابع لوثيقة االرشادات لتقارير االستدامة  GRI G4في منطقة
الشرق األوسط .حيث تمثّ ل المنظمات غير الحكومية والمجتمع
المدني في .GRI
•نجحت الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات مرة اخرى
في حشد منظمات القطاع العام والخاص من خالل الحوارات،
إن
ومنصات لتبادل المعرفة والخبرات حول قضايا االستدامةَّ .
مشاركة منظمات القطاع العام والخاص من االمارات العربية
المتحدة ضمن مختلف الفئات يساهم في وضع الدولة في المركز
الريادي في مجال التميز في األعمال والممارسات المسؤولة.
•تتبع الشبكة منهج شمولي للترويج عن سياسات المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات وإنشاء ثقافة مسؤولة ضمن منظمات
القطاع العام والخاص في المنطقة .هذا يشمل توحيد وتالؤم
النواحي المركز عليها من خالل البدء ببرامج التدريب وبناء القدرات
حول  ،GRIتقارير االستدامة ،تدريب حول المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ،وتقديم خدمات ضمان طرف ثالث.
•حققت الشبكة األهداف الموضوعة لعام  2014ونفذت  9برامج
تدريبية وورشات عمل 6 ،منها كان حول تقارير االستدامة  ،GRIو
 2حول المسؤولية االجتماعية ،و  1حول اعداد ميزانية المسؤولية
االجتماعية والتنفيذ .كما شاركت في تنظيم حدثين عالميين هامين
في عام  2014على مستوى الرؤساء التنفيذيين باإلضافة إلى
تنظيم ورشة عمل أخرى للمستويات العليا من االدارة.
•قدمت الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات أداة
لتقييم أدائهم باإلضافة لكونها منصة مميزة لتبادل المعرفة
والخبرات .عقد المنتدى خالل يوم كامل ،وشارك فيه  23دولة
حول العالم للتعرف على منافع المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
واالتجاهات السائدة حالياً والتحديات باإلضافة إلى مستقبل
المسؤولية االجتماعية في المنطقة .جمع المنتدى  19متحدث من
 15جنسية.

•عدد األحداث التي إستضافتها
الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات:
 7واصلت الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات جهودها في تعزيز
القيم اإليجابية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات
و إستراتيجيات اإلستدامة
للمنظمات و االفراد في
المنطقة العربية ،و أجرت
ورشتي عمل حول إطار مدارة
اإلبالغ العالمية إلعداد تقارير
اإلستدامة و المعترف به
دوليا ،وورشة عمل واحدة
حول قياس العائد اإلجتماعي
على اإلستثمار  ،وورشة عمل
الجائزة ،و منتدى و حفل الجائزة،
وحدث واحد للتواصل بالتعاون
مع مجلس التجارة السويدي
و السفارة السويدية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
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•عدد األحداث وورش العمل التي نظمتها الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  14 :إستمرت الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في تعزيز
القيم اإليجابية و إستراتيجيات المسؤولية اإلجتماعية و
اإلستدامة للمنظمات و األفراد في المنطقة العربية ،
وأجرت الشبكة  5دورات تدريبية إلعداد تقارير اإلستدامة
وفق إطار مبادرة اإلبالغ العالمية  ،تدريب واحد على
إستراتيجية و قيادة المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  ،و
ندوة واحدة لمهارات المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ،
وورشة عمل واحدة لآليزو  ،26000و مؤتمرا صحفيا واحدا
للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  ،و
منتدى و حفل واحد للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات  ،وحدث واحد للتواصل بالتعاون مع مجلس
األعمال السويدي.
•من حيث ورش العمل و الدورات و فعاليات التواصل،
تجاوزت الشبكة هدفها  ،وإلشراك كبار المديرين
التنفيذيين كانت الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات قادرة على عقد منتدى رفيع
المستوى في إطار برنامج الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات .دعا هذا لحدث عددا كبيرا من
المدراء التنفيذين و غيرهم من كبار و صانعي القرار
لمعرفة المزيد عن توجهات المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات و اإلستدامة في المنطقة حول العالم                                                                                                                         .
المحاضرات التي تحدثت فيها الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 13 :وعليه فإن الشبكة قد نظمت
و شاركت في ما مجموعه  27حدثاً .

التقرير السنوي 2014

•نجحت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بكسر
الرقم القياسي للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
لعام  2013على الصعيدين الكمي و النوعي  .حيث حققت أعلى
نسبة مشاركة منذ نشأتها بواقع ( )111مشاركة من قبل مؤسسات
تعمل في ( )22صناعة مختلفة متجاوزة بذلك الرقم القياسي
لها  ،كما تم تقديم أعلى عدد من تقارير المسؤولية اإلجتماعية و
اإلستدامة من قبل المؤسسات المشاركة في عام  2013تم تنظيم
منتدى الجائزة كحدث يوم كامل و عقد حفل الجائزة بشكل منفصل
مضيفا بذلك فعالية شيقة و ناجحة للشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات .شهد الحدثين مشاركة فاعلة أكثر من أي
وقت مضى بما في ذلك عدد المتحدثين فيه  .كما نظمت الشبكة
مؤتمرا صحفيا خاصا إلنطالقة جائزة و ورشة عمل تدريبية للمشاركين.
•حققت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات هدفها
لعام  2013من خالل عقد  10ورش عمل تدريبية  6منها كانت دورات
تدريبية مختصة بمبادرة اإلبالغ العالمية  ،تدريب واحد حول إستراتيجية
وقيادة  المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  ،تدريبان حول اإلستدامة
و اإلبتكار  ،وورشة عمل حول أطر تقارير اإلستدامة من خالل الميثاق
العالمي و مبادرة اإلبالغ العالمية والتواصل حول التقدم المحرز .
كما أن الشبكة أجرت تدريبا على إستراتيجية و قيادة المسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات في البحرين و بالتعاون مع شركاء محليين .
•شاركت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بتنظيم
إجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى و بالتعاون مع السفارة
السويدية في إطار برنامج الجائزة  العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات إلشراك كبار المديرين التنفيذيين .وبالتالي تمكنت
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات من تجاوز هدفها
بعقد ورشة عمل خاصة بكبار المديرين التنفيذين.

مؤرشات األداء مقارنة باألهداف
•عدد التقارير التي نشرتها الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في عام
.3 : 2011

إنجازات 2012
•عدد التقارير التي نشرتها الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في عام
 3 :2012تقارير .
•شملت التقارير كتاب أفضل الممارسات 2008
 ، 2010كتيب الجائزة العربية للمسؤوليةاإلجتماعية للمؤسسات  ، 2011التقرير السنوي
للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات  ( 2011التقارير الداخلية غير
مدرجة هنا) كتاب أفضل الممارسات العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات 2008
 2010هو مجموعة رائدة من دراسات الحالةالتي نشرتها (الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات و بالتعاون مع المعهد
الىسيوي لإلدارة في الفلبين .هذا المنشور
 ،الذي يعرض أفضل ممارسات المسؤولية
اإلجتماعية في المنطقة العربية  ،وهو أيضا
واحد من النواتج األولى من تركيز الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في
إتجاه البحوث لتعزيز التوعية.
•عملت الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات  2011و مع كتيبها الذي صدر
بشأن عرض أفضل ممارسات المسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات لـ  16شركة إتخذت
خطوات كبيرة نحو تحقيق التنمية اإلجتماعية
و اإلستدامة  .
•عدد تقارير المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
التي نشرها أعضاء الشبكة .4 :
•كانت الشبكة العربية للمسؤولية الغجتماعية
للمؤسسات قادرة على بناء قدرات المنظمات
المحلية على المؤشرات الرئيسة للنمو
المستدام و ذلك من خالل ورش عمل مبادرة
اإلبالغ العالمية و حدث التوال مع الشركات
السويدية  ،و الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  .تم إطالع الشركات
التي شاركت في هذه األحداث أيضا على
المعايير األساسية التي ينبغي النظر فيها عند
العمل على إستراتيجياتها الخاصة بالمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات.

•من خالل الدورات التدريبية وورش العمل و
برنامج الجائزة و تجميع أفضل الممارسات و
المشاركة في أحداث و برامج المسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات الخارجية  ،لعبت الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
دورا نشطا للغاية في تعزيز المعايير و األطر
المقبولة عالميا .ويمكن أن يعد أقوى دور
في زيادة الوعي حول المؤشرات الهامة هو
تدريبات إعداد تقارير اإلستدامة وفقا إلطار
مبادرة اإلبالغ العالمية .كما ساعدت الشبكة
أيضا في تعزيز مبادئ الميثاق العالمي لألمم
المتحدة  ،و أسهمت في تعريف بالمبادئ
التوجيهية لآليزو  26000داخل دولة اإلمارات
العربية المتحدة .وقد طورت الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات أيضا أدوات
التواصل ( النشرة و التقارير و منصات التواصل
اإلجتماعي) لرفع درجة الوعي بشأن أفضل
الممارسات ألخالقيات األعمال الجيدة و النمو
المستدام  .

•تشمل هذه التقارير  :كتاب أفضل الممارسات
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
 ، 2011كتيب الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات   ، 2012و التقرير
السنوي للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات ( التقارير الداخلية غير مدرجة هنا)                                                                                                                                   
كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  : 2011هو المجموعة
الثانية من دراسات الحالة للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات التي تنشرها الشبكة ز هذا
المنشور يعرض أفضل ممارسات اإلستدامة
من قبل  10شركات في المنطقة العربية ،
وهو نتاج برنامج الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات .الهدف الرئيسي هو
زيادة فهم كيفية تنفيذ مبادرات المسؤولية
اإلجتماعية بشكل فعال بما يؤدي إلى
تحقيق القيمة المشتركة  يعرض كتيب الجائزة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
 2012الفائزين في الدورة الخامسة من
الجائزة  ،حيث يبرز إنجاز  19شركة في
مجال اإلستدامة و المسؤولية اإلجتماعية                                                                                                                     .
عدد تقارير المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
التي نشرها أعضاء الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات .6 :

أهداف الشبكة وطموحاتها إنجازات 2011
 .5عرض أمثلة ألفضل
سياسات ومامرسات
املسؤولية االجتامعية
للمؤسسات بني قطاع
األعامل يف العامل
العريب

 .6تحديد املعايري
واملؤرشات الرئيسية
للنمو املستدام
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مؤرشات األداء مقارنة باألهداف
 .7تطوير قاعدة
بيانات تجمع دراسات
الحالة لتعزيز
املسؤولية االجتامعية
للمؤسسات يف العامل
العريب

أهداف الشبكة وطموحاتها إنجازات 2011
•الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات هي شبكة إقليمية مقرها دبي
في اإلمارات العربية المتحدة  ,وفي حين أن
هذا المكتب يقدم خدماته و ينظم االحداث
للمشاركين في جميع أنحاء المنطقة  ،فإن
أغلب المشاركات تأتي من المؤسسات داخل
دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،ويرجع ذلك
أساسا إلى حقيقة أن كافة األحداث يتم
تنظيمها في دولة اإلمارات  .كما نظمت
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات جميع أحداثها السبعة في عام
 2011والتي شملت (  3ورش عمل  ،المؤتمر
الصحفي إلطالق الجائزة  ،ورشة عمل الجائزة
 ،منتدى و حفل توزيع الجوائز  ،وحدثا واحدا
للتواصل) كلها في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.

إنجازات 2012
•نشرت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات اإلصدار الثاني من كتاب أفضل
الممارسات العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات  ،والذي يشكل توليفة رائدة  من
دراسات الحالة عن المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات في منطقة الشرق األوسط وتركز
دراسة الحالة هذه على إستراتيجيات اإلستدامة
و إنجازات المؤسسات التي فازت في الجائزة
العربية للمسؤولية الغجتماعية للمؤسسات
.2011

•توسيع الشبكة اإلقليمية للميثاق العالمي لألمم
المتحدة إلى ( 72  :إنخفاض بنسبة  %11مقارنة
بنهاية عام  )2011اللجنة التنفيذية للشبكة
اإلقليمية :توسعت لتشمل أعضاء من  5دول
خليجية  تطوير شراكة مؤسسية واحدة  -مجلس
االعمال السويدي في اإلمارات العربية المتحدة.

 .8تطوير شبكة
تواصل فعالة إلقامة
رشاكات مع الكيانات
التي تشارك يف برامج
املسؤولية االجتامعية
للمؤسسات عىل
املستويات الوطنية
واالقليمية والدولية
•في عام  2012شهدت الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات زيادة في
عضويتها بمقدار  4شركات  ,يجب أن يستمر
التفاعل في عام  2013مع قطاع أوسع من
الشركات من مختلف األحجام لضمان إشراك
جميع الصناعات و القطاعات كجزء من زخم
اإلستدامة اإلقليمية  .أحد األهداف الرئيسية
لعام  2013هو التركيز على قطاع الشركات
الصغيرة و المتوسطة و كذلك الشركات في
شمال أفريقيا ( المغرب  ،تونس  ،الجزائر و ليبيا)
للمشاركة إما كأعضاء أو في الدورات التدريبية
أو في برنامج الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات.

•عدد األحداث التي إستضافتها الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات 7 :واصلت
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات جهودها في تعزيز القيم
اإليجابية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
و إستراتيجيات اإلستدامة للمنظمات و االفراد
في المنطقة العربية ،و أجرت ورشتي عمل
حول إطار مدارة اإلبالغ العالمية إلعداد تقارير
اإلستدامة و المعترف به دوليا ،وورشة عمل
واحدة حول قياس العائد اإلجتماعي على
اإلستثمار  ،وورشة عمل الجائزة  ،و منتدى و
حفل الجائزة  ،وحدث واحد للتواصل بالتعاون
مع مجلس التجارة السويدي و السفارة
السويدية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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إنجازات 2013
•أصدرت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
ااإلصدار الثالت من كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات والتي أظهر فيه دراسات حالة
للمؤسسات التي فازت بالجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات لعام  . 2012هذا الكتاب غني بالمعلومات
الموضوعية حول إلتزام المؤسسات بالمسؤولية اإلجتماعية
و اآلثار الناتجة من تطبيقاته   .يوضح كتاب افضل الممارسات
المتبعة في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا و التي
يمكن إستخدامها كمؤشر على ما تقوم به المؤسسات لتطبيق
المسؤولية اإلجتماعية و كيفيتها.

إنجازات 2014

إنجازات 2014-2011
•نشرت الشبكة اصدارها الرابع من تقريرها حول أفضل الممارسات
في المسؤولية االجتماعية للمؤسسات لعام  .2014وحققت
بذلك هدفها لعام  .2014شمل التقرير  11دراسة حالة عن الفائزين
في الجائزة عام  2013الممثلين لقطاعات متعددة وقصص نجاح
إن هذا التقرير هو بمثابة أداة تساعد في تشجيع المنظمات
مختلفةَّ .
في المنطقة لتبني ممارسات صحيحة عن المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات .ويتم عرض هذه الممارسات في النشرة الشهرية
االلكترونية باستمرار لضمان نشر المعرفة المقدمة من الفائزين
بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
•كما أصدرت الشبكة كتيب عن الفائزين بالجائزة يتضمن مقاالت عن
الفائزين بالدورة السابعة للجائزة ،وتم نشره على الفائزين المحليين
واالقليمين والعالميين ،ولجنة التحكيم والمتحدثين الرسميين في
منتدى الجائزة العربية باإلضافة إلى أعضاء وشركاء الشبكة.

•قامت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في
عام  2013بالقيام بمشروع ضمان الجودة لتقارير اإلستدامة
ألحد الرياديين في مجال اإلتصاالت داخل دولة اإلمارات العربية
المتحدة  .تم دراسة التقرير و التحقق من قيامه على المبادئ
التوجيهية لمبادرة اإلبالغ العالمية ،باإلضافة إلى التحقق من
مستوى نوعية و شفافية اإلفصاحات فيه.

•تستعرض النشرة الشهرية الصادرة من قبل الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات مقتطفات حول الممارسات
الجيدة المتبعة من قبل المؤسسات باإلضافة إلى تسليط الضوء
على أعضاء الشبكة و الفائزين و المرشحين النهائيين ضمن
قائمة الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات   .

•تعتبر الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات بحد ذاتها
معيار للمسؤولية االجتماعية واالستدامة من خالل توفير للمشاركين
منهجية للتقييم الذاتي ،موثقة من قبل أعضاء لجنة التحكيم .يتم
اعالم المشاركين بالجائزة عن مرتبتهم مقارنة بنظرائهم من نفس
الفئة .وهو تدريب فعال يسمح للمؤسسات أن تفهم أين تقف اليوم
لتحسن أدائها نحو االستدامة.
وأية مسارات عليها ان تتخذ
ّ
•تقوم الشبكة بدراسات مكثفة و دقيقة حول مخرجات الجائزة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلستخالص النتائج و
قياس الممارسات .

إنجازات 2014-2011

•شاركت الشبكة بالعديد من النشاطات بالتعاون مع منظمات
اقليمية وعالمية مرموقة ،مثل جامعة الدول العربية ،برنامج األمم
المتحدة للبيئة ،شركة  ،DNV-GLالمبادرة العالمية العداد التقارير
 ،GRIالسفارة السويدية ،السفارة النرويجية وشبكة البصمة المائية.
جميع هذه الشراكات ساهمت في احداث نتائج ايجابية بالنسبة
لالستدامة في المنطقة .والشبكة ملتزمة في مواصلة هذه
الشراكات الفعالة واالستراتيجية لتوسيع قاعدة نشاطاتها في عام
.2015

•منتدى الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات غني
باألمثلة المستوحاة من دول المنطقة يقدمها المتحدثين خالل
نقاشاتهم .جميع المواد المستخدمة في البرامج التدريبية تحتوي
على أمثلة واقعية عن تطبيقات المسؤولية االجتماعية في
االمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية .وهذا يساعد
في عرض امثلة حية تستطيع المنظمات أن ترتبط بها على المستوى
المحلي واالقليمي.

•يتم تجميع دراسات الحالة عن أفضل ممارسات المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات من خالل عدة قنوات :يتم الحصول على
أفضل الممارسات من الفائزين في الجائزة ومن ثم يتم مشاركتها
مع منظمات اخرى في المنطقة من خالل اصدار أفضل الممارسات.
إن االصدار الرابع لهذا التقرير ساعد في تسليط الضوء على أمثلة عن
َّ
أفضل الممارسات.

إنجازات 2014

تقدم البرامج التدريبية حول تقارير االستدامة
•باإلضافة إلى الجوائزّ ،
 GRIاألدوات والمهارات لتحديد مؤشرات األداء ومقارنة أدائها
باالعتماد عليها.
•تم إطالق اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات  G4لمبادرة اإلبالغ
العالمية في مايو  2013و منذ ذلك الحين عقدت الشبكة
 3دورات تدريبية  للنموذج اإلنتقالي ما بين اإلصدار الثالث و
اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات وورشة عمل واحدة عن المرحلة
اإلنتقالية لإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات .G4

إنجازات 2013
•ساعد اإلصدار الثالث من كتاب أفضل الممارسات تسليط الضوء
على أمثلة من اإلقليم العربي ألفضل الممارسات في
المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات.
•إن الشبكة تقوم  بجمع المعلومات و البيانات عن أفضل األمثلة
والممارسات المبتكرة على المستوى المحلي و اإلقليمي .
كما طورت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
من قاعدتها في معرفة و فهم المسؤولية اإلجتماعية على
المستوى المحلي لبناء قيمة إضافية للتدريبات وورش العمل.

•شهد عام  2013زيادة في نسب العضوية تقدر بـ  %33من خالل
إنضمام  6أعضاء جدد  .كما واصلت الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات العمل بشكل وثيق مع المؤسسات و
المنظمات الغير عربية و المعنية بشؤون المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات مثل الميثاق العالمي لالمم المتحدة و مبادرة
اإلبالغ العالمية من أجل زيادة التداول و المعارف و الخبرات،
كما تمت مشاركة و تفاعل أعضاء الشبكة في مختلف
الفعاليات و المبادرات محليا و عالميا.
•تواصل الشبكة مساعيها لتوسيع نطاق جغرافيتها حيث
قامت بتحديث أساليب اإلتصال و التواصل لتعزيز التعاون مع
مختلف الكيانات المعنية لزيادة إرتباطاتهم مع مؤسسات
المنطقة العربية مثل الغرف التجارية و المؤسسات التي تعنى
بالمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و جمعيات األعمال حيث
قامت الشبكة بتطوير التعاون بينها و بين المجلس األلماني
اإلماراتي المشترك للصناعة و التجارة و بين السفارة الهولندية.
•واصلت الشبكة شراكتها مع أحد المنظمات المتخصصة و هو
مجلس األعمال السويدي.
•واصلت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
تركيزها للتغلب على التحديات المتعلقة بالعضويات و توسيع
نطاق خدماتها ألعضائها  .وحيث أن أحداث و أنشطة الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات غير حصرية في
طبيعتها فهي تسمح ألي مؤسسة اإلستفادة من خدماتها.
•شراكة جديدة واحدة بين الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات و الشبكة اإلقليمية للميثاق العالمي لألمم
المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

في نهاية العام وحين نفكر في تتويج جهودنا ال يسعنا
إال أن نشكر الرعاة والداعمين لمنتدى الشبكة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات حيث ال يمكن
إكمال رحلتنا بدون دعمكم.

الخاتمة
كما في كل عام ،حمل عام  2014للشبكة العربية
ً
ً
ووعودا
فرصا
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات،
بمستقبل أفضل وكذلك تحديات جديدة .وهنا نسلط
الضوء على برنامج الشبكة الوفير في سنة حافلة
باألحداث الهامة نتيجة تفاني والتزام الشبكة وأعضائها.
كان التكيف مع االحتياجات المتغيرة في المنطقة في
مجال التنمية المستدامة من أعظم إنجازاتنا ،حيث
نمت الشبكة في جميع محاور أنشطتها ،واعتمدت
على نقاط القوة التي جعلتنا ما نحن عليه اليوم .ومع
ذلك ،نظرنا بعين ناقدة على النواحي التي نود أن نرى
أنفسنا نتحسن فيها وننمو في نطاق أعضائنا ،وتقديم
محفظة متنوعة من البرامج التدريبية ،وتوفير ضمان
ً
وأخيرا وليس
الطرف الثالث إلعداد تقارير االستدامة،
ً
آخرا ،عقدنا شراكات وإتفاقيات تعاون مع مؤسسات
مختلفة في المنطقة العربية.
سررنا برؤية أعضاؤنا بالشبكة يسيرون بخطى ثابتة
نحو المزيد من النضج والوعي في المسؤولية
االجتماعية واالستدامة وممارساتهم .كان لدى العديد
من المنظمات العامة والخاصة عالمة بارزة في مجال
االستدامة ،مثل المنظمات من قطاعات الصناعة
المحلية الرائدة كهيئة كهرباء ومياه دبي ،ودتكو بلفور
بيتي ،على سبيل المثال ال الحصر (الطاقة والبناء)،
فقد كسبت سمعة كبيرة لغرس االستدامة في جوهر
أعمالها ومشاريعها التشغيلية واالستفادة من ذلك
لرفع أدائها إلى مستويات أعلى ،حيث جلبت قيمة
كبيرة إلى الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات وعززت من جهودنا لتوجيه حركة
المسؤولية االجتماعية في المنطقة العربية تجاه البعد
العالمي ،وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك أي نمو
كبير في عدد األعضاء لعام  ،2014إال أننا سعداء بالبيئة
التنافسية في المسؤولية االجتماعية واالرتفاع في
عدد الشبكات والمنصات والمبادرات في هذا اإلقليم،
ونعتبر هذا بمثابة تطور إيجابي الذي يشجعنا على بذل
جهود أكبر لجمع المنظمات المماثلة للشبكة في جميع
أنحاء المنطقة العربية في شبكة واحدة ،حيث يعتبر
التعاون والشراكة ضرورة لتحمل قدر كبير من تحديات
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التنمية في عام  ،2015وسنعمل على تحقيق األهداف
اإلنمائية المستدامة قبل سبتمبر  .2015ونحن نتحرك
بسرعة في هذا االتجاه ،وقد بدأت الشبكة بالعمل على
هذا األساس منذ عام  .2014وكان اإلعالن عن مشروع
«شراكة» خطوة كبيرة في هذا االتجاه .ونتوقع أن يكون
ً
قادرا على سد الفجوة بين مختلف الجهات الفاعلة
الرئيسية لمواءمة جهود االستدامة من خالل التعاون
والحوار وتبادل الخبرات.
إن جوائز ومنتدى الشبكة العربية للمسؤولية
َّ
االجتماعية للمؤسسات هي مبادرة تتوافق مع أعمال
الحكومة والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية
والبحثية لخلق رؤية مشتركة للتنمية المستدامة في
المنطقة العربية ،حيث شارك في هذا الحدث خبراء
وقادة ذوو شهرة عالمية ومؤسسات لسرد ونقل
المعرفة والخبرات .تحت رعاية جامعة الدول العربية،
اكتسبت جوائز ومنتدى الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات  2014الدعم مرة أخرى من
خالل اتفاق عالمي مع األمم المتحدة لتحظى بالكثير
من االستحسان لنوعية رائعة من المتحدثين أثروا
المواضيع المطروحة .كانت إحدى أبرز أحداث الجوائز
والمنتدى في العام  2014هو توقيع مذكرة تفاهم
مع برنامج األمم المتحدة للبيئة المتعلقة بمجاالت
التعاون من أجل تعزيز التنمية المستدامة في
المنطقة.
إننا فخورون لالعتراف بجهود جوائز ومنتدى الشبكة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات من قبل
جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،
وثقتهم في مصداقية برنامجنا مما عزّ ز مكانتنا في
المنطقة لالعتراف بالشبكة كمنصة قوية للمعرفة.
وكان لدخول المغرب في الجوائز العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في هذه الدورة إنجاز تاريخي
يمثل بداية جديدة لوصولنا إلى شمال أفريقيا في عام
 .2015وقد زاد هذا من التواصل اإلقليمي مع منصتنا
ووضع على عاتقنا مسؤولية أكبر لضمان وصول
االستدامة إلى جميع أقاصي العالم العربي.

ً
أيضا مع بعض المنظمات الرائدة
لقد تعاونت الشبكة
في العالم مثل المبادرة العالمية إلعداد التقارير،
ومجلس األعمال التجارية في السويد ،ومنتدى الطفل
العالمي وشبكة البصمة المائية لتنظيم المؤتمرات
ً
تأثيرا للمساهمة في
والدورات التدريبية ،ما كان له
نشر ثقافة التنمية المستدامة.
نمت سمعة الشبكة كمركز تدريب مختار خالل
السنوات القليلة الماضية .وقد تم االتصال ببعض
أهم القادة في دول مجلس التعاون الخليجي
للمساعدة في بناء قدراتهم التنظيمية للمسؤولية
االجتماعية واالستدامة وتدريب القوى العاملة لديهم.
ً
أيضا باحتياجات المهنيين األفراد من خالل
كما اهتممنا
تقديم عدد من الدورات التدريبية المفتوحة .ومن الجدير
أن الشبكة كانت أول مزود للتدريب في المنطقة
ذكرهَّ ،
لتقديم شهادة تدريبية معتمدة حول إعداد تقارير
االستدامة وفق االصدار الرابع  G4باللغة العربية.
وقد كان محتوى التدريب معد باللغة العربية من قبل
الشبكة ،ستوفر دورات تدريبية عن االصدار الرابع
بالعربية طوال عام  2015بإذن الله ،بمساعدة العديد
من المنظمات في العالم العربي .نحن فخورون للغاية
لتقديم السلسلة األولى لبرامج التدريب المعتمدة
في المنطقة في بداية عام  .2015وقد عملنا جاهدين
لجلب مجموعة من الدورات التدريبية للمنطقة تغطي
مفاهيم متكاملة عن المسؤولية االجتماعية وفق
هويتنا العربية ،ووضعنا البرامج التدريبية التي تعكس
السياق المحلي في المنطقة وامتثالها للمعايير الدولية
المحددة لتنفيذ المسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

وسنشارك المنظمات في المنطقة العربية ،وفي
المناطق التي تعتبر فيها المسؤولية االجتماعية
واالستدامة في طور التكوين .وسنقوم بحملة واسعة
في المنابر العالمية لزيادة االعتراف بالجهود المحلية
في االستدامة.
ً
ً
مميزا لالستدامة على
عاما
إن عام  2015سيكون
َّ
األصعدة العالمية واإلقليمية والمحلية .ولهذا السبب
فإن الشبكة ،مثل أي مؤسسة أخرى ،يجب أن تذهب
ً
وتحول نفسها ،ليس لتلبية
بعيدا في هذا الطريق
ّ
التحديات فقط بل لتقديم قيمة مضافة من خالل
استدامة المستقبل .مع التركيز على الشراكات والحلول
المبتكرة ،سنسعى جاهدين لتوجيه جميع أنشطتنا نحو
العمل الجماعي من أجل التنمية المستدامة ومواكبة
الرؤية الوطنية لقيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
لكن ندعو جميع المنظمات في المنطقة العربية إلى
االنضمام إلينا في رحلتنا تجاه تحقيق الرفاه ألجيالنا
القادمة .لذلك ،يقع العبء على كل واحد منا واذا لم
ً
حتما.
نتمكن من حشد ودمج الجهود واألفكار سنفشل
نسعى لنتبوأ الصدارة في رحلتنا نحو تحقيق األهداف
اإلنمائية المستدامة ودعم أعضائنا والمنظمات األخرى
في المنطقة كي تحذو حذوها ،نتمنى أن نراكم هناك!

واجهنا في عام  2014العقبات الناجمة عن نقص الوعي
وعدم االلتزام بقضية االستدامة .في حين تقدمت
بعض المنظمات في زيادة الوعي بمفهوم االستدامة،
مقيد بنهج تقليدي .يبقى هذا
وكان البعض اآلخر
ّ
التغيير في العقلية هو العقبة أمامنا في نهاية
المطاف من أجل احداث تأثيرات حقيقية وتغيير البنية
التحتية لدى المنظمات والشركات .وقد ترجم ذلك
عبر استجابات منخفضة من الشركات عند مشاركتها
في مجموعة من أنشطة الشبكة .إال أن هذا لن يحبط
عزيمتنا ،وسنواصل تطبيق ما تعلمناه لتطوير قدراتنا
على اجتذاب واستبقاء الفائدة في برامجنا وانشطتنا.
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جدول أعمال الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في عام 2015
الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات

يناير

فبراير

 16فبراير
المؤتمر الصحفي الطالق
الدورة الثامنة للجائزة العربية
للمؤسسات

26-25-24
تدريب معتمد عن تقارير اإلستدامة
بإستخدام االصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات
 G4الصادرة عن المبادرة العالمية إلعداد
التقارير ( GRIباللغة العربية)

اصدار تقرير عن أفضل
الممارسات للفائزين بالدورة
السابعة من الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات

19-18
التدريب المعتمد عن
المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات -مستوى متقدم
باللغة االنجليزية
 7أبريل
ورشة عمل عن الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات

مايو

يونيو

اصدار وتقرير أفضل
الممارسات

20-19
التدريب المعتمد عن أسس
المسؤولية االجتماعية
واالستدامة باللغة االنجليزية

مارس

أبريل

البرامج التدريبية المعتمدة
للشبكة وورش العمل

البرامج التدريبية الخاصة بتقارير
االستدامة GRI

أعضاء الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات

 30يونيو
الموعد األخير للتسجيل في
الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات

5-4
التدريب المعتمد حول اعداد
الميزانية والتنفيذ

22-21 -20
تدريب معتمد عن تقارير اإلستدامة
بإستخدام االصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات
 G4الصادرة عن المبادرة العالمية إلعداد
التقارير ( GRIباللغة االنجليزية)

26-25
التدريب المعتمد حول
القيادة واستراتيجيات
المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات

20-19-18
تدريب معتمد عن تقارير اإلستدامة
بإستخدام االصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات
 G4الصادرة عن المبادرة العالمية إلعداد
التقارير ( GRIباللغة العربية)

11-9
التدريب المعتمد عن أسس
المسؤولية االجتماعية
واالستدامة باللغة العربية
15
ورشة عمل حول تقييم اآلثار
االجتماعية

يوليو
أغسطس
سبتمبر

أكتوبر

8-7-6
تدريب معتمد عن تقارير اإلستدامة
بإستخدام االصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات
 G4الصادرة عن المبادرة العالمية إلعداد
التقارير ( GRIباللغة االنجليزية)
اصدار كتيب عن الفائزين
بالدورة الثامنة من الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات

 28أكنوبر
منتدى المسؤولية ًاالجتماعية
للمؤسسات (صباحا)
للمسؤولية
وحفل الجائزة العربية
ً
االجتماعية للمؤساات (مساءا)

نوفمبر

18-17-16
تدريب معتمد عن تقارير اإلستدامة
بإستخدام االصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات
 G4الصادرة عن المبادرة العالمية إلعداد
التقارير ( GRIباللغة االنجليزية)

ديسمبر
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10-8
التدريب المعتمد عن
المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات -مستوى
متقدم باللغة العربية
التقرير السنوي 2014

16-15-14
تدريب معتمد عن تقارير اإلستدامة
بإستخدام االصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات
 G4الصادرة عن المبادرة العالمية إلعداد
التقارير ( GRIباللغة العربية)
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